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Шановні друзі та колеги! 

 

 Маю честь звернутися до авторів 

і читачів XIX тому міжнародної 

колективної монографії «MODERNÍ 

ASPEKTY VĚDY».  
 Черговий випуск міжнародного 
видання підготовлений у час, коли усі 
українці живуть з надіями на перемогу, 
захист державного суверенітету та 
територіальної цілісності України від 
вторгнення РФ та повернення до мирного 
життя, відновлення та розвиток 

економічного, науково-технічного, безпекового, соціального та 
культурного потенціалу нашої Батьківщини. 
 У матеріалах монографії Ви познайомитеся із: особливостями 
розвитку соціального капіталу, що має визначальне значення для 
функціонування і розширення демократичних засад, економічних та 
соціальних процесів будь-якої держави; інструментарієм для 
формування здоров’язбережувального простору в умовах надзвичайних 
викликів для розвитку галузей національної економіки; специфічними 
засадами вивчення регіонального компонента під час підготовки 
фахівців туристичної сфери; гуманізаційними напрямами реалізації 
політичного лідерства як чинника забезпечення успішності 
державотворчих  процесів в сучасній Україні; визначальною роллю 
театральної складової у міжнаціональному міжкультурному діалозі. 

СЛАВА УКРАЇНІ!  ГЕРОЯМ СЛАВА! 
 І додаю від себе, МИ ПЕРЕМОЖЕМО! 

  

 

Щиро Ваша, 

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

SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA 

§1.1 ДЕРАДЯНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
(Романенко Є.О., Національний Авіаційний Університет) 

Вступ. У травні 2015 року в Україні розпочалась 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні – процес
позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під 
забороною опинилася вся радянська символіка, а населені 
пункти, названі на честь "червоних" діячів, були перейменовані. 
Після прийняття рішення про декомунізацію по всій Україні 
пройшла хвиля повалення пам'ятників Леніну.  [1,2] 

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність 
закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності 
комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва 
заперечували існування незалежної України та переслідували 
її прихильників.[3] 

Виклад основного матеріалу. Питання внесення 
відповідних змін до існуючих законів, так і визнанням такими, 
що не застосовуються на території України деяких нормативно-
правових актів (або їх положень) органів державної влади і 
управління Союзу РСР і Української РСР (Української СРР) 
підіймалися у Верховній Раді (реєстр. № 4650 від 11.05.2016; 
реєстр. № 6480 від 22.05.2017; реєстр. № 1075 від 29.08.2019; 
реєстр. № 2605 від 16.12.2019) але так і не були розглянуті. 

29 жовтня .2020 р. у Верховній Раді було зареєстровано 
підготовлений більше 50 народних депутатів  разом із 
Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком 
проект закону №4284 про дерадянізацію законодавства 
України. У висновках Головного науково-експертного 

9
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управління ВР було зауваження що в назві і тексті проекту 
вживається термін «дерадянізація», який не визначений у 
чинному законодавстві України. Використання цього терміну 
у назві призводить до того, що назва проекту не дає 
правильного уявлення про наміри законодавця та зміст 
законопроекту. З огляду на це пропонуємо уточнити назву 
законопроекту (наприклад, «Про очищення законодавства 
України від застарілих норм і термінів радянського періоду»). 
Але це не було зроблено.[4] 

У Пояснювальній записці було вказано, що Проєкт 

Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» 

розроблено на виконання пункту 1 розділу XV Конституції 

України, згідно з яким закони та інші нормативні акти, 

прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними 

у частині, що не суперечить Конституції України.  

Метою проєкту Закону України «Про дерадянізацію 

законодавства України» є відрадянщення актів законодавства 

України, як шляхом внесення відповідних змін до існуючих 

законів, так і визнанням такими, що не застосовуються на 

території України деяких нормативно-правових актів (або їх 

положень) органів державної влади і управління Союзу РСР і 

Української РСР (Української СРР), які, формально 

зберігаючи свою чинність, не здійснюють регулюючого 

впливу або, навпаки, є такими, що донині регулюють певне 

коло суспільних відносин, хоча і застосовувана термінологія в 

них та підходи до предметного врегулювання є застарілими, 

неактуальними й концептуально несумісними із 

законодавством України. 

Так, згідно із даними офіційного веб-сайту Верховної 

Ради України статус чинних законодавчих актів зберігають ті 

нормативно-правові акти Союзу РСР і Української РСР 

(Української СРР), що мають чітко визначені часові межі 
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своєї дії. Тобто за темпоральними характеристиками такі 

закони є рамковими у часі, зі спливом якого пов’язується 

вичерпність їхньої дії, проте не виведені із переліку 

законодавчих актів у встановленому законом порядку 

(приміром, Закон Української РСР від 6 грудня 1984 року 

№ 8068-X «Про Державний план економічного і соціального 

розвитку Української РСР на 1985 рік» (Відомості Верховної 

Ради УРСР, 18.12.1984, № 51, ст.1117); Закон Української 

РСР від 6 грудня 1984 року № 8070-X «Про Державний 

бюджет Української РСР на 1985 рік» (Відомості Верховної 

Ради УРСР, 18.12.1984, № 4, ст.1119), Закон Української РСР 

від 12 червня 1986 року № 2515-XI «Про Державний план 

економічного і соціального розвитку Української РСР на 

1986-1990 роки» (Відомості Верховної Ради УРСР, 

22.07.1986, № 29, ст.582) та ін.). 

Це стосується і радянських законодавчих актів, якими 

вносилися зміни до відповідних законів, що вже припинили 

свою дію, а також якими затверджувалися відповідні 

кодифіковані акти, які вже втратили чинність (наприклад, 

Закон Української РСР від 8 липня 1970 року № 2874-VII 

«Про затвердження Земельного кодексу Української РСР» 

(Відомості Верховної Ради УРСР, 17.07.1970, № 29, ст.205), 

Закон Української РСР від 9 червня 1972 року № 771-VIII «Про 

затвердження Водного кодексу Української РСР» (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 16.06.1972, № 24, ст.200) та ін.). 

Норми інших актів стосуються організаційно-

розпорядчих питань утворення, реорганізації, ліквідації тощо 

системи органів державної влади, що функціонували на той 

час. Беручи до уваги послідовність інституційно-

функціональної трансформації системи публічного 

управління, зокрема в контексті створення передумов і 

правових наслідків для формування та діяльності відповідних 

11
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органів державної влади України, такі акти також вичерпали 

свою регулюючу функцію на певному історичному етапі (як 

то, Закон Української РСР від 5 липня 1991 року № 1308-XII 

«Про порядок дії на території Української РСР в 1991 році 

Закону СРСР «Про податки з підприємств, об’єднань і 

організацій» (Відомості Верховної Ради УРСР, 22.10.1991, № 43, 

ст.570) та ін.). Як за предметом правового регулювання, так і 

за колом суб’єктів, на яких поширюється їх дія, такі акти не 

відповідають сучасним реаліям суспільного та державного 

життя, а сучасні правовідносини вже регулюються 

відповідними законами України.  

Інші акти наразі мають обмежене застосування, їх 

положення змістовно застарілі та у загальному вигляді не 

відповідають сучасним реаліям життя в Незалежній Україні. 

Наприклад, це стосується Постанови Президії Верховної Ради 

Української РСР від 10 грудня 1990 року № 538-XII «Про 

порядок звільнення деяких категорій осіб від примусового 

лікування, кримінального покарання або адміністративного 

стягнення» (Відомості Верховної Ради УРСР, 25.12.1990, № 

52, ст. 654). На сьогоднішній день цей акт, зберігаючи свою 

чинність, не має самостійного регулятивного значення, має 

застарілий та такий, що не відповідає сучасним реаліям, 

характер. Відносини, які становлять предмет його 

регламентації, врегульовані більш пізніми актами 

кримінального, кримінально-процесуального характеру. Це ж 

стосується і низки Основ законодавства Союзу РСР та 

союзних республік у різних галузях, які також не мають 

такого, що юридично припиняє їх реалізацію нормативно-

правового акта. 
Таким чином, в Україні існує значний масив 

законодавства Союзу РСР та Української РСР (Української 

СРР), застосування яких не відповідає рівню суспільного 
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життя, принаймні, тим реаліям, за якими живе сучасне 

українське суспільство. Більше того, така ситуація створює 

правові колізії у випадках, коли певне коло суспільних 

відносин регулюється актами законодавства Союзу РСР та 

Української РСР (Української СРР) й узагалі не регулюється 

чинним законодавством України або регулюється 

фрагментарно.  

Це породжує ситуації, за якої у разі відсутності 

відповідного нормативно-правового акту України 

автоматично може бути застосоване законодавство Союзу 

РСР та Української РСР (Української СРР), оскільки 

українським законодавцем відповідна сфера відносин 

залишається поза законодавчим врегулюванням. Красномовно 

це ілюструється змістом чинного Житлового кодексу 

Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983, 

додаток до № 28, ст. 573), у Преамбулі якого досі 

возвеличуються результат перемоги Великої Жовтневої 

соціалістичної революції та ленінські ідеї побудови 

комуністичного суспільства, й зокрема, обраний курс 

Радянської держави на реалізацію Комуністичною партією 

програми житлового будівництва. 

На прикладі чинного Житлового кодексу Української 

РСР, який діє, починаючи з 1983 року, практично не зазнаючи 

змін, порушена проблема не знайшла належного 

законодавчого регулювання і практично ігнорувалася 

законотворцями за всі роки незалежності України.  

Саме тому для остаточного вирішення питання 

скасування застарілого законодавства, і для формування 

відповідних Додатків, до яких увійшли залишки 

законодавства часів СРСР, авторами проєкту Закону було 

проаналізовано понад 20000 нормативно-правових актів 

різного ієрархічного рівня та сфери застосування. До цих 

13
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цифр також увійшли акти, які стосуються міжнародних 

договорів. 

Враховуючи велику кількість та різноманітність 

нормативно-правових актів, для формування Додатків 

проєкту Закону з цієї цифри були відібрані нормативно-

правові акти, прийняті органами державної влади і 

управління Союзу РСР, що не застосовуються на території 

України. Наразі їх налічується 979 (Додаток № 1). 

Також були відібрані чинні нормативно-правові акти та 

ті, які втратили чинність частково або лишаються чинними як 

винятки, видавником яких є Верховна Рада та Президія 

Верховної Ради Української РСР. Таких нормативно-

правових актів налічується 249 (Додаток № 2).  

Окремо наголошую, що блок нормативно-правових 

актів, пов’язаних із набуттям Україною незалежності, та тих, 

що стосуються її кордонів, адміністративно-територіального 

устрою, а також деяких інших, варто залишити чинними. Це 

й Акт проголошення незалежності України (1991 року), і 

Декларація про державний суверенітет України (1990 року), і 

ратифікація Статуту ООН (1945 року), й акти про передачу 

Кримської області до складу України (1954 року), і закони, 

що регулюють права репресованих, переселенців, 

постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС; осіб, 

нагороджених орденами та медалями, — та багато інших 

залишатимуться частиною законодавства України. 

Вищевикладене дає усі підстави вважати такими, що не 

застосовуються на території України, зазначених у Додатках 

№ 1 та № 2 до проєкту Закону актів, без негативного впливу 

на якість та стан вітчизняного законодавства.[4] 

21 квітня 2022р. Верховна Рада України ухвалила Закон 

про дерадянізацію законодавства України (№4284). За 

це рішення проголосували 293 народних депутати. 

https://www.unian.ua/war/derusifikaciya-u-dnipri-pereymenuvali-ponad-30-vulic-novini-dnipra-11795688.html
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4467
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Беручи до уваги пункт 1 розділу XV Конституції 

України, згідно з яким закони та інші нормативні акти, 

прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними 

у частині, що не суперечить Конституції України, зважаючи 

на статтю 3 Закону України «Про правонаступництво 

України», згідно з якою закони Української РСР та інші акти, 

ухвалені Верховною Радою Української РСР, діють на 

території України, оскільки вони не суперечать законам 

України, ухваленим після проголошення незалежності 

України, та з метою дерадянізації законодавства України і 

його систематизації, для досягнення поставлених цілей Закон 

передбачається: 

1. Внести зміни до Кодексу законів про працю України

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, 

ст. 375), Житлового кодексу Української РСР (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1983, додаток до № 28, ст. 573). 

2. Скасувати дію нормативно-правових актів 

радянського періоду, визнати такими, що не застосовуються 

на території України акти органів державної влади і 

управління Союзу РСР Української РСР і (Української СРР) 

за відповідними Додатками № 1, № 2 до Закону, окрім їх 

положень, що не суперечать Конституції України і Закону 

України «Про правонаступництво» та стосуються:  

а) суверенітету України та її територіальної цілісності в 

межах існуючого державного кордону України, визначеного 

Конституцією та законами України, а також міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

б) адміністративно-територіального устрою України; 

в) опису, нагородження, вручення, правил носіння та 

передачі орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок 

15
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медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, 

звань СРСР [4]. 

Таким чином можна зробити висновки, що наявність 

значного масиву актів, які не застосовуються на території 

України тільки «засмічує» вітчизняне законодавче поле, що 

власне стає перепоною до ефективного здійснення 

систематизації та кодифікації українського законодавства, 

гальмує його адаптацію до законодавства Європейського 

Союзу, що виступає одним із пріоритетних напрямів 

зовнішньої політики України. Прийняття Закону 

відповідатиме цілям європейської інтеграції. 

Висновки. Враховуючи неефективність дії та 

невідповідність сучасним реаліям деяких нормативно-

правових актів (або їх положень) органів державної влади і 

управління Союзу РСР та Української РСР (Української СРР), 

а також, зважаючи на пункт 1 розділу XV Конституції 

України, згідно з яким закони та інші нормативні акти, 

прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними 

у частині, що не суперечить Конституції України, прийнятий   

Закон має на меті скасування дії нормативно-правових актів, 

указаних у Додатках № 1, № 2 до Закону, застосування яких є 

неможливим, непотрібним та має дезорієнтуючий вплив. 

Реалізація Закону також передбачає розроблення та 

затвердження міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади нормативно-правових актів, 

зокрема, обов’язок Кабінету Міністрів України в установлені 

строки розробити та внести на розгляд Верховної Ради 

України проєкти Житлового кодексу України, Трудового 

кодексу України та Адміністративного деліктного кодексу 

України. 
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§1.2 СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ВІЙНИ: 

ЗНАЧЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ (Білик О.І., Національний 

університет «Львівська політехніка») 

 

Вступ. Розвиток соціального капіталу має визначальне 

значення для функціонування і розширення демократичних 

засад, економічних та соціальних процесів будь-якої держави. 

Соціальний капітал є основою для створення інноваційних 

рішень на мікро-і макрорівнях, що спонукає до прийняття 

оптимальних рішень в управління держави та забезпеченні її 

розвитку. Проте військові дії,  спонукають до переосмислення 

значення і функцій соціального капіталу, пошуку шляхів його 

збереження та прогнозування тенденцій до його функціонування. 

Сьогоденна ситуація, яку спровокували військові дії Росії на 

території України вимагають кардинальних наукових, 

політичних і  практичних рішень, спрямованих на пошук шляхів 

для гарантування основних постулатів, пов’язаних зі 

збереженням життя, інтелектуального та соціального капіталів 

України, адже індикаторами соціального капіталу є якість  

стосунків між членами суспільства та доступ до можливостей 

доходу. Виділення цих складових пов’язане з тим, що 

суспільство в воєнний час потерпає фізично, психологічно і 

морально. Слід відзначити, що підтримання довіри (до влади, до 

членів суспільства, до партнерів і т.д.), а також економічна 

ефективність  є  визначальним фактором для уникнення 

сповільнення розвитку соціального капіталу. 

Виклад основного матеріалу. В останнє десятиліття 

відбулося відродження інтересу до соціальних та інституційних 

вимірів економічного розвитку [1]. Роботу в цій галузі 

започаткували Гіршман [2] та Адельман і Морріс [3], але 

загалом питання, які вони так гостро порушували, були 

витісненими до кінця 1980-х років. Протягом 1970-х і        
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1980-х років риторика холодної війни та ідеологічні 

дихотомії (державне планування проти вільних ринків) 

домінували в дискурсі розвитку в країнах Першого та 

Другого світу, тоді як еліти в Третьому світі (і багато їхніх 

західних наукових колег) протистояли цій тенденції. Понад 

сорок років роль національних та місцевих інституцій — 

політичних, правових та соціальних — була мінімізована. 

Різні геополітичні фактори  сприяли змінам у 1990-х роках. 

Найвизначнішими серед них є падіння комунізму, труднощі зі 

створенням ринкових інститутів у країнах з перехідною 

економікою, фінансові кризи. Саме демократичні засади, 

ринкові важелі в економічному середовищі сприяють 

розвитку соціального капіталу. Важливим є також визначення 

сутності соціального капіталу. Вперше поняття «соціальний 

капітал» ввів  Гленн Лурі. Намагаючись критикувати 

неокласичне трактування, засноване на індивідуальних 

інвестиціях у людський капітал і навички пояснення расової 

нерівності доходів, він зазначив: «Соціальне походження 

людини має очевидний і важливий вплив на кількість 

ресурсів, які в кінцевому підсумку вкладаються в його чи її 

розвиток. Таким чином, може бути корисним 

використовувати концепцію «соціального капіталу» [4], щоб 

представити наслідки соціальної позиції для полегшення 

набуття стандартних характеристик людського капіталу».  

Хоча Лурі не пішов далі концептуалізації поняття 

«соціальний капітал», у його підході були ознаки того, що він 

насправді мав на увазі соціальні ресурси, які корисні для 

набуття навичок з економічною цінністю. 

Аналізуючи визначення великої кількості науковців [5-9], 

очевидно, що вони відображають, що дія індивіда в 

соціальній мережі може змінити структуру стимулів і 

вплинути на поведінку інших агентів у соціальній структурі. 
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Проте важливим є поєднання поняття «соціальний» і 

«капітал». Капітал також являє собою втрачене споживання 

або може бути позначений як заощадження для майбутнього 

використання, що робить його придатним для інвестування. У 

випадках фізичного та людського капіталу поточна діяльність 

відкладається для майбутнього використання. Обидва 

випадки передбачають навмисні жертви заради майбутніх 

вигод, а інвестиції є розрахунковими. Соціальний капітал 

також можна розглядати як капітал, якщо врахувати 

важливий елемент у прийнятті рішень: час.  

Агенти витрачають свій час на встановлення та 

зміцнення відносин для майбутніх вигод, які, як очікується, 

отримають від цих інвестицій. Соціальний капітал існує як на 

індивідуальному, так і на рівні суспільства, які впливають 

один на одного. На мікрорівні, як і у випадку з Бурдьє, 

соціальний капітал розглядається як індивідуальний 

ресурс; він визначає дії людей і надає вибірковий вплив на 

їхні рішення діяти. За Коулманом, індивідуальні дії також 

можуть бути агреговані і, таким чином, розглядатися як 

соціальні відносини на суспільному рівні. Таким чином, 

соціальний капітал служить для пояснення індивідуальних 

дій і здійснення переходу з індивідуального на системний 

рівень. Тобто, можемо стверджувати, що соціальний капітал 

- це поєднання демографічних, фізичних, інтелектуальних та

комунікативних складових на мікро- та макрорівні, який

формується для розвитку економічного, соціального,

політичного, інтелектуального середовища певної громади чи

суспільства загалом.

Соціальний капітал суспільства включає довіру 

громадян до інститутів і соціальних норм, соціальний капітал 

індивіда включає соціальні контакти, інтеграцію в мережі, 

міжособистісну  довіру  та соціальні навички. Добровільна 
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прихильність і довіра до фондів, асоціацій та неурядових 

організацій (НУО) є ресурсом, який приносить користь як людям, 

так і суспільству. Таким чином, соціальний капітал суспільства 

складається з нормативно-інституційної та громадянської частин; 

соціальний капітал індивідів складається із соціальних мереж та 

соціального капіталу громадянського суспільства. На рисунку 1 

це продемонстровано  графічно. 

Рис.1 Детермінація поняття «соціальний капітал» 

Також слід відзначити, що соціальний капітал окрім 

економіки і політики здійснює ґрунтовний вплив на такі сфери 

життя, як зменшення рівня  злочинності неповнолітніх, корупції, 

розуміння необхідності здорового способу життя, освіченості.  

Метою накопичення соціального капіталу є не 

економічна безпека бідних чи зменшення нерівності, а 

«розширення прав і можливостей» та «інтеграція». Другим 
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ефектом, пов’язаним із соціальним капіталом, є те, що рівень 

освіти слугує вкладом у процес інновацій. Можливо, у цьому 

випадку зосередженість на технічних можливостях у 

поєднанні зі збільшенням кількості  технічних досліджень 

допомогли б збільшити інноваційні зусилля. 

В умовах війни гостро постає питання про збереження і 

розвиток соціального капіталу в Україні. Оскільки одним з 

факторів розвитку соціального капіталу є довіра населення до 

владних структур, то в Україні слід зазначити зростання 

цього показника сааме під час воєнних дій.  Так, виділивши зі 

списку інституції, яким довіряють українці під час війни, за 

даними з опитуванням Gradus Research слід відзначити 

тенденцію до зростання показників. Окрім того, на рисунку 2 

введено додаткові опції, які мають суттєвий вплив на 

структуру соціального капіталу [10]. 

 
Рис.2 Рівень довіри громадян України до інституцій 

(станом на 01.03.2022р.) 

https://gradus.app/documents/164/Gradus_Research_Report_War_3_3_2022.pdf
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Отже, слід відзначити, що зазначені показники мають 

тенденцію до зростання і включають різні регіональні 

аспекти, а також різні методи аналізу. 

Так, важливим є і впевненість громадянами України в 

перемозі та розуміння причин перемоги.  (рис.3) [10].  

Рис. 3. Соціологічні дослідження причин перемоги 

України 

Слід відзначити, що соціальний капітал в Україні є 

достатньо  ефективним і міцним, про це засвідчує показник 

згуртованості громадян, який встановлено на рівні 86%, а 

також представлених на рисунку 2 результатів соціологічного 

дослідження довіри до державних інституцій України. 

23
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Як вже зазначалося, формування і розвиток соціального 

капіталу відбувається в перебігу з мікрорівня – в макрорівень. 

На рис.4 показано чотириполюсне силове поле з ідеально-

типовими принципами дії як полюси, а також приклад 

реально-типової поведінки. У цьому полі сил можуть бути 

представлені профілі будь-якої реально-типової дії. Чим далі 

координаційні точки на осях розташовані від центру, тим 

вище відповідна вага ідеально-типового принципу дії для 

фактичної дії, представленої в кожному випадку. Для 

розвитку соціального капіталу на мікрорівні будуть 

представлені зазначені   чинники (рис.4), збалансованість 

яких дозволить максимально розвинути соціальний капітал в 

Україні під час і після війни. 
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Рис. 4. Силові полі індивідуума в соціальному капіталі. 

Виникає питання, який реально-типовий профіль дії 

створює соціальний капітал і водночас може збільшити 

існування цієї форми капіталу. В основному, принципи дій – 

за винятком поведінки солідарності – неоднозначні щодо 

цього теоретичного контексту соціального капіталу. Проте 

можна зробити висновки: 

1. Висока «солідарна частка» дії в основному означає,

що існує високий рівень соціального капіталу, який зазвичай 

додатково збільшується відповідною поведінкою, оскільки 

Солідарність 

Звичка 

Змагання Кооперація 
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соціальні зобов'язання створюються заново або 

збільшуються. 

2. Висока "кооперація" дперш за все доводить, що

загальний інтерес є основною мотивацією цієї дії. Довірливий 

авансовий показник вказує на мінімальний запас соціального 

капіталу у вигляді існуючих ймовірностей лояльності. Крім 

того, спільні дії створюють соціальні зобов'язання, а отже 

соціальний капітал. Якщо це все ще поєднується з високою 

часткою солідарної поведінки, на соціальний капітал 

позитивно впливають сильні інтеграційні процеси, і 

колективні дії можуть звернути назад існування розривів у 

довірі між окремими соціальними групами. 

3. Висока частка «змаганняії» в дії без одночасної

мінімальної частки солідарності чи спільних дій означає 

розмивання соціальних відносин і, таким чином, зменшення 

запасів соціального капіталу. Однак, як тільки принципи 

солідарності діють і співпраця достатньо присутні в дії, це 

свідчить про сильну, спільну ціннісну орієнтацію. Доки не 

відбувається дефектної поведінки, це позитивно впливає на 

соціальний капітал. Що стосується відносин між кооперацією 

і змаганням, припущення що неконкурентоспроможні сфери 

слід ототожнювати з соціальним капіталом, або його 

формування є неправильним. У сучасних суспільствах існує 

скоріше згода - і, таким чином, збіг інтересів у сенсі співпраці 

інтересів - використовувати конкуренцію як принцип 

координації, який максимізує процвітання тобто 

нарощування соціального капіталу. 

4. Висока частка "звички" в дії зазвичай означає, що

наслідки посилюються іншими частинами принципів дії. 

Зокрема, поєднання принципу звички з високою часткою 

солідарності підкреслюється як позитивний вплив на 

соціальний капітал. 
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Соціальний капітал формується реально-типовою 

поведінкою на мікрорівні, в якій позитивно впливає або 

ймовірність двосторонньої лояльності, або соціальні 

зобов'язання між суб'єктами. Твердження щодо тенденцій 

щодо конструювання реально-типових дій можна робити 

лише в тій мірі, в якій конкурентна поведінка без соціальних 

норм щодо запасу соціального капіталу є деструктивними, а 

також кооперативними та солідарними діями через їх 

обов’язкову дію, конструктивні соціальні взаємодії. Таким 

чином, можна зробити висновки, що розвиток соціального 

капіталу в Україні під час війни є присутнім. Адже, як 

вказують результати опитування, показники довіри до 

владних інституцій є високими, також серед нас причин 

перемоги при опитувань громадян можемо виокремити 

відповідно до рисунку 4 такі чинники, як солідарність та 

кооперацію.  

Висновки.  Важливим для розвитку соціального 

капіталу в умовах війни є зменшення індивідуальної 

конкурентності у використанні факторів виробництва. Як і 

базові знання, соціальний капітал також має властивості 

квазісуспільного блага. Один індивідуум ніколи не може бути 

носієм цієї форми капіталу. Швидше, соціальний капітал 

завжди базується на соціальних стосунках або взаємодії між 

окремими індивідами.  На рівні компанії та інші соціальні 

організації виробляють з падінням граничного прибутку на 

капітал і з постійною віддачею від масштабу. Однак, якщо 

між компаніями або між компанією та групою користувачів 

продуктів (мережа бізнес-споживач) виникає позитивний 

зовнішній вплив або мережевий зовнішній вплив, у 

макроекономічній виробничій функції виникає зростаюча 

економія від масштабу.Крім того, технологічний та 

організаційний прогрес немислимий без взаємодії та 
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спілкування між громадянами, оскільки інакше не було б 

зовнішніх ефектів у формуванні людського капіталу.  Також 

для розвитку соціального капіталу в умовах війни важливим є 

підтримка довіри до владних інституцій та забезпечення 

збереження та розвитку інтелектуального та людського 

потенціалу. 
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§1.3 СИСТЕМА МЕХАНІЗМІВ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДО

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЧЕРЕЗ ПАРАДИГМУ 

РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Й 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

(Горяна Л.Г., Міжнародна академія культури безпеки, екології та 

здоров’я, Вдовенко Н.М., Національний університет біоресурсів і 

природокористування України) 

Вступ. Розвиток вітчизняної освіти на початку ХХI ст. 

характеризується глобалізацією його проблем, 

супроводжується виникненням і поширенням нової філософії 

освіти та нових її цінностей. Час породжує нові проблеми в 

дослідженні процесів становлення професіоналізму керівника 

закладу освіти. Зазначене передбачає необхідність 

досягнення не тільки високих рівнів розвитку особистісних і 

професійних якостей у керівників, а й наявність у них 

професійних здібностей до обґрунтованого запровадження 

інновацій в освітню систему установ різного типу, 

прогнозування і проектування управлінської та педагогічної 

діяльності з орієнтацією на тенденції змін в українському 

суспільстві. Потужна хвиля інновацій охоплює всю систему 

неперервної управлінської освіти, зокрема і керівних кадрів. 

Нині спостерігається недостатність наукової концептуальної 

розробленості проблем підготовки професійних 

управлінських кадрів для нових і мінливих обставин 

модернізації освіти [5, С. 24–31]. Світоглядна трансформація 

призводить до докорінних змін у життєдіяльності суспільства 

та освітньому просторі. Але модус здоров’я залишається 

єдиною цінністю, що і спонукає вчених до досліджень.  

Виклад основного матеріалу. Вимога повноцінного 

здоров’я інваріантна, постійно присутня в буденній 

свідомості людини і спонукає до пошуків її втілення у 
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соціальну реальність [2, с. 18]. Ідея запровадження терміну 

«здоров’язбереження» в освітній простір і формування 

зазначеного напряму в державне управління 

здоров’язбережувальною освітою в Україні виникла реакція 

на глобальні проблеми та загрози, що постали перед людством. 

Реалізація цілей сталого розвитку ХХІ ст. є своєрідною спробою 

закликати наукову еліту об’єднати зусилля задля розв’язання 

глобальних проблем, спрогнозувати майбутнє людства, дати 

адекватні відповіді на виклики глобалізації, поєднати два 

«розуми» – державний  і науковий, які переживають соціально 

небезпечний розрив [1, с. 15]. Нині розроблена та функціонує 

нормативно-правова база, що має важливе значення для 

вирішення означеної проблеми, а саме Закони України «Про 

загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про 

позашкільну освіту». Національною доктриною розвитку 

освіти в Україні, як і вище зазначеними документами, 

передбачено створення умов для реалізації оздоровчої 

функції освіти і розгляду здоров’я як мети, змісту і 

результату навчання. Занепокоєння викликає проблема 

професійного здоров’я, що виникає у зв’язку з 

несприятливими умовами педагогічної праці, напругою, 

стресами, перевантаженнями, конфліктами, які можуть 

спонукати професійні деформації особистості, професійні 

захворювання. Потрібен новий підхід до теорії, практики й 

організації збереження здоров’я всіх суб’єктів освітнього 

простору. Це стосується методики забезпечення здоров’я 

педагога, від якого залежить здоров’я підростаючого 

покоління та майбутнього країни [5]. 

Результати соціологічних досліджень показали, що різке 

погіршення здоров’я здебільшого визначається 

невротизуючим середовищем, створюваним, крім іншого, і 
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вчителями. Як професійна група, вчительство відрізняється 

вкрай низькими показниками фізичного і психічного 

здоров’я, і ці показники знижуються в міру збільшення стажу 

роботи в навчальному закладі. Для педагогів зі стажем роботи 

15−20 років характерні «педагогічні кризи», «виснаження», 

«згорання». У третини вчителів показник ступеня соціальної 

адаптації рівній цьому показнику у хворих неврозами або 

нижче, ніж в інших. Здебільшого педагоги не тільки не 

залучені в систему збереження і  відновлення власного 

здоров’я, але й недостатньо компетентними в питаннях 

охорони здоров’я, що проявляється, зокрема, в 

несприятливому для здоров’я способі життя та поведінки на 

робочих місцях [2, с. 155−166]. Більшість педагогів вважають 

свою роботу емоційно й інтелектуально вкрай напруженою, 

пов’язаною з фізичним навантаженням, здебільшого 

статистичного порядку. 

У наш час склалися певні теоретичні та практичні 

передумови для розв’язання проблеми управління 

впровадженням здоров’язбережувальних технологій у системі 

післядипломної педагогічної освіти. Аналіз наукової 

літератури щодо проблеми забезпечення здоров’я суб’єктів 

навчально-виховного процесу дозволяє виділити такі групи 

досліджень. Першу групу складають ті, що зорієнтовані на 

гігієнічно-профілактичну модель освітньої установи              

(В. Андрєєва, М. Антропова, М. Безруких, С. Громбах,           

Д. Колесов, Н. Котова, H. Куїнджі, Г. Сердюковська,               

О. Савченко, А. Хрипкова, Д. Шаріпова). До другої групи 

належать ті, в яких розглядаються теоретико-методичні 

визначення змісту та організації валеологічного виховання 

учнів і студентів (В. Бороненко, В. Бобрицька,  С. Болтівець, 

Ю. Варшамов, М. Віленський, В. Волков, М. Захаров,             

A. Семенов, Л. Сущенко, Т. Прокопенко); розробка 
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здоров’язбережувальних технологій, принципів навчання 

студентів (В. Бобрицька, Е. Вайнер, Е. Казин, Г. Калачов., 

Л. Тіхомірова); обґрунтування підготовки майбутніх 

педагогічних кадрів до управління впровадженням 

здоров’яорієнтованих і здоров’ятворчих педагогічних систем 

у  вищих навчальних закладах [4. с. 32]. Водночас яскраво 

позначилося та поступово набирає силу інноваційний рух у 

сфері педагогіки здоров’я. Практично в деяких університетах 

та інститутах післядипломної педагогічної освіти, незважаючи на 

труднощі, реалізуються комплексна програма «Здоров’я», 

здійснюються наукові розвідки щодо технологій виховання 

здорових фахівців і створення здоров’язбережувальних 

навчально-виховних систем [4, с. 31]. Як показує аналіз 

результатів дослідження, розвиток таких систем здійснюється 

переважно екстенсивним шляхом. Кількісний ріст 

здоров’язбережувальних елементів далеко не завжди 

призводить  до якісного перетворення означеної системи, 

зміни свідомості суб’єктів педагогічного процесу в умовах 

викликів для розвитку галузей національної економіки. 

Зусилля органів управління освітою за підтримки всього 

суспільства та держави повинні зосереджуватись на реалізації 

стратегічних напрямів державних механізмів розвитку освіти, 

подоланні наявних проблем, виконанні перспективних 

завдань, серед яких важливим є вдосконалення системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних та керівних

кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської 

культури [2, с. 16–23]. 

Проте при всій безсумнівній теоретичній і практичній 

значущості зазначених доробків науковців, їх важливості у 

розв’язанні завдань підвищення якості освіти слід зазначити, 

що на сьогодні відсутнє системне, цілісне уявлення про 
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виховну систему вищого навчального закладу, спрямовану на 

збереження, зміцнення та формування культури здоров’я 

суб’єктів педагогічної діяльності, потребує покращання науково-

методична робота в навчальних закладах системи 

післядипломної освіти (Г. Єльнікова, А. Кузьмінський) [5, с. 21]. 

Неузгодженість цілей, змісту і технологій реалізації інновацій 

призводить до невідповідності якості освіти і пропонованих 

до нього вимог держави, сім'ї, суспільства, що не дозволяє 

адекватно вирішувати поставлені завдання. Сформований 

упродовж багатьох десятиліть стиль управління освітою 

привів до того, що педагог, і особливо керівник освітніх 

систем (ЗВО і шкіл різного рівня, науково-педагогічних 

центрів регіону), не готовий своєчасно враховувати що 

відбуваються соціальні зміни в суспільстві та в освіті, а 

відповідно координувати свою діяльність [1]. Процеси 

ринкового реформування економіки України істотно 

вплинули на вищу школу, значно змінивши її функціональну 

спрямованість від планомірного кадрового забезпечення 

народного господарства до надання населенню широкого 

спектра освітніх послуг дедалі більше індивідуалізованого 

характеру. Це відповідає принципам вільного вибору 

людиною виду діяльності та рівня освіти з одночасним 

урахуванням як самим тим, хто навчається, так і навчальним 

закладом попиту на фахівців на ринку праці. Реалізація цих 

принципів потребує широкої самостійності вищих 

навчальних закладів в академічній та господарській 

діяльності, що забезпечується законодавчим наданням їм 

автономії, самостійності у визначених державою межах. 

Державне регулювання охоплює всі сторони 

суспільного відтворення. Першочергову увагу приділено 

регулюванню відносин власності, інвестицій та структурної 

перебудови галузей матеріального виробництва, соціального 
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розвитку, фінансового ринку, регіональних ринків, 

природокористування, зовнішньоекономічної діяльності. Сталий 

розвиток економіки передбачає реалізацію комплексу заходів, 

спрямованих на зростання національного доходу, збереження 

життя та здоров’я людини, зменшення диференціації у доходах 

населення. Державні механізми ефективного управління 

впровадженням здоров’язбережувальних технологій у системі 

вищої освіти полягають у забезпеченні якісного та чіткого 

вимірюваного результату сформованості в суб’єктів 

педагогічного процесу здоров’язбережувальних ціннісних 

орієнтацій, які науково та інструментально забезпечують 

збереження та зміцнення їхнього здоров’я та сприяють 

оволодінню ключовими професійними компетентностями щодо 

здатності впроваджувати інноваційні методики 

здоров’язбережувальних, технологій як функціональної системи 

організаційно-методичних способів управління навчально-

пізнавальною і практичною діяльністю суб’єктів педагогічного 

процесу [5, с. 26–27]. 

Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 

визначено національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

основі аналізу сучасного стану розвитку освіти визначає 

мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання 

яких має бути спрямована реалізація державних механізмів у 

сфері освіти. Розроблення Національної стратегії зумовлено 

необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності, якості, освіти в нових економічних 

і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у 

міжнародний освітній простір. Національна стратегія 

конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та 

поглядів розвитку освіти, визначених Національною 

доктриною розвитку освіти [1]. Слабка  реалізація механізмів 

управління до фахівців медичної, педагогічної і валеологічної 
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галузей суттєво ускладнює процес реалізації ідей 

здоров’язбереження. Деякі науковці не проводять паралелі між 

галуззю охорони здоров’я та освіти як сфер діяльності та 

системою громадського здоров’я з її здоров’язбережувальними 

складовими в освіті. Водночас у системі післядипломної 

педагогічної освіти; недостатньо приділяється увага координації 

управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій 

у системі післядипломної педагогічної освіти; форми, методи і 

засоби підготовки викладачів вищих навчальних закладів не 

відповідають специфіці навчального контингенту і особливостям 

здоров’язбережувальних технологій у системі післядипломної 

педагогічної освіти; у визначенні змісту формування 

компетентності, основна увага, як правило, приділяється 

формуванню професійної компетентності на відміну від її 

інтеграції з соціальною, здоров’язбережувальною 

компетентністю та професійно значущими особистісними 

якостями [1, с. 24–27]. 

Державні механізми ефективності освітньої системи 

будь-якої країни слід розглядати на трьох рівнях: а) на рівні 

особи, яка навчається (впровадження індивідуалізованого 

підходу до вмотивованого навчання); б) на рівні організації, 

що навчається (забезпечення організаційного розвитку через 

безперервне навчання співробітників та управління знаннями 

організації); в) на рівні суспільства, що навчається (підтримка 

розбудови навколосвітнього довкілля в суспільстві знань, 

сприятливого до безперервного навчання індивідів та 

організацій). У ході вивчення джерельної бази, проведення 

семінарів з директорами закладів освіти  дозволили виявити 

низку істотних недоліків у системі післядипломної 

педагогічної освіти, а саме: недостатнє використання 

сучасних досягнень наук (філософії, соціології, психології, 

педагогіки), недостатню увагу до обґрунтування теоретико-
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методичних передумов проектування педагогічної концепції 

впровадження здоров’язбережувальних технологій серед усіх 

суб’єктів шкільного простору (учителів, учнів, батьків, 

працівників їдальні, технічних робітників, шкільному 

самоврядуванні).  

Під час проведення семінарів для директорів шкіл і 

управлінців Київської області ми провели опитування. В 

опитуванні брали участь достатня кількість респондентів-

директорів шкіл. Віковий діапазон від 34 до 62 років. 

Педагогічний стаж – від 1 року до 40. Отримані результати 

дослідження яскраво свідчать про те, що більшістю директорів не 

ознайомлені з механізмами управління створення 

здоров’язбережувального простору в своїй професійній 

діяльності. Зазначені результати доводять, що у процесі курсової 

підготовки в інститутах післядипломної освіти та в міжкурсовий 

період удосконалення кваліфікації керівних педагогічних кадрів 

недостатньо приділяють увагу державним механізмам 

управління закладом освіти [4, с. 18–22]. Вивчення стану 

управління впровадженням здоров’язбережувального шкільного 

простору  показало, що в шкільній практиці використовуються 

різноманітні форми і методи, які спрямовані  на формування 

культури здоров’я учнів, однак цьому процесу бракує 

системності, послідовності та цілеспрямованості. З 

впровадженням здоров’язбережувальних технологій педагоги 

пов’язують позитивні зміни у шкільній освіті: підвищення 

працездатності учнів на уроці, зниження рівня захворюваності 

серед учнівського колективу, попередження адиктивної 

поведінки школярів [1, с. 13–18]. У процесі дослідження було 

визначено сутність поняття «здоров’язбережувальні технології»; 

з’ясовано чинники, які впливають на формування 

здоров’язбережувального  освітнього середовища у школі; дано 

оцінку рівня готовності педагогів до застосування 
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здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх 

навчальних закладах; перевірено ефективність системи 

управління з впровадження  здоров’язбережувальних 

технологій. 

Фундаментальні освітні зміни включають перебудови в 

освітніх ідеях, нормах, організаційних механізмах і рамках, 

які конституюють освіту як соціальний інститут. Коли такі 

зміни відбуваються, можуть виникнути нові освітні установи 

для доповнення або заміни наявних закладів, установ. Беручи 

за основу наведені аргументи, управління освітніми змінами 

можна детермінувати як вид соціального управління. 

Державні механізми розв’язання проблем управління 

освітніми змінами дуже специфічна і не вписується у 

більшість концепцій організаційного розвитку, оскільки до 

системи публічної освіти, виходячи з її особливої соціальної ролі, 

складно застосувати вимірювальні показники економічного 

характеру. Отримані дані констатувального управлінсько-

педагогічного експерименту підтверджують неефективність і 

необхідність використання у практиці  навчальних закладів 

здоров’язбережувальних технологій на міждисциплінарному 

рівні, що потребує  подальших  наукових пошуків на усіх рівнях і 

типів закладів освіти [5, с. 27–3]. 

Перспективи полягають у співставленні класичної і 

неокласичної парадигм впровадження здоров’язбережувального 

контенту в освітній простір України, що передбачає підготовку 

тих, хто за своїми особистісними та природними якостями 

підготовлений до ефективної управлінської діяльності, на основі 

якого необхідна розробка відповідних методик; аналіз організації 

національної системи професійної підготовки кадрів управління 

для подолання суто формального, антигуманного стилю 

управління в сучасному суспільстві; основні напрямки 

модернізації освіти з урахуванням позитивного досвіду сучасного 
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стану  з передбаченням суттєвих змін, визначених сучасними 

тенденціями розвитку інноваційного суспільства та ринку праці; 

система інформаційного забезпечення та супроводження 

управлінської діяльності на всіх рівнях прийняття  управлінських 

рішень, управлінського консультування. 

Висновки. Таким чином,  на  основі  аналізу  науково-

методичної  літератури, засобів навчання зі 

здоров’язбережувальної тематики, постанов і рішень уряду та 

узагальнення  проведеного   дослідження, можна зробити 

висновок про те, що у сучасному освітньому просторі, всіх 

його кластерах, пріоритетом має стати здоров’я всіх учасників 

освітнього простору. Кожен фахівець повинен безперервно дбати 

про формування в учнівської молоді валеологічного світогляду і 

ціннісного ставлення до здоров’я людини як головної умови 

самореалізації особистості. Розв’язання проблеми модернізації 

сучасного освітнього процесу, його особистісно-діяльнісний 

аспект і надалі супроводжуватиметься готовністю до 

впровадження здоров’язбережувальних технологій через основні 

положення нової парадигми освіти. Слід надалі проводити 

критичний аналіз, виявляти базові засади поліпшення механізмів 

формування готовності кадрів до управління навчальним 

закладом. Безперечно, важливо і надалі удосконалювати 

інструментарій для формування здоров’язбережувального 

простору в умовах надзвичайних викликів для розвитку галузей 

національної економіки, досліджувати класичну та неокласичну 

парадигми впровадження здоров’язбережувального контенту в 

освітній простір України. 
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§1.4 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У 

СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

(Іванова В.М., Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

FUNDAMENTALS OF CONSRTRUCTION THE SYSTEM OF 

PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF FOREIGN 

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE (Ivanova V.M., 

Taras Shevchenko National University of Kyiv) 

Вступ. У статті обґрунтовано теоретико-методологічні 

засади розбудови системи публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки України в умовах глобалізації 

та трансформацій безпекового середовища.  

З’ясовано, що розбудова системи публічного управління 

у сфері зовнішньоекономічної безпеки національної держави 

повинна здійснюватися з позицій системного підходу на базі 

комплементарної моделі національної економічної безпеки. 

Проектування системи публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки національної держави в 

умовах економічної глобалізації передбачає використання: 

політичної економії, глобалістики, інституціоналізму, теорій 

міжнародних економічних відносин, безпеки, міжнародної і 

національної економічної безпеки, неонаціональної 

політичної економії, знаннєвої економіки, економічної війни, 

геоекономіки, глобального та публічного управління, 

проектування систем управління. 

Практична реалізація процесу розбудови системи 

публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки 

України має здійснюватися на базі інформаційно-логічної 

моделі проектування і конструювання вказаної системи, яка 
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розроблена нами в рамках теорії публічного управління. Вказана 

модель включає в себе етапи: 1 етап – це визначення комплексу 

умов розв’язання проблем публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки держави; 2 етап – визначення 

теорій в рамках яких буде здійснюватися проектування системи 

зовнішньоекономічної безпеки та системи управління нею; 3 етап 

– проектування системи зовнішньоекономічної безпеки держави; 

4 етап – проектування системи управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки; 5 етап – конструювання системи 

зовнішньоекономічної безпеки; 6 етап – конструювання системи 

публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки. 

 

The article substantiates the theoretical and methodological 

principles of construction a system of public administration in the 

field of foreign economic security of Ukraine in the context of 

globalization and transformations of the security environment. 

It was found that the development of the system of public 

administration in the field of foreign economic security of the 

national state should be carried out from the standpoint of a 

systematic approach based on a complementary model of national 

economic security. 

Designing a system of public administration in the field of 

foreign economic security of the nation state in the context of 

economic globalization involves the use of: political economy, 

globalism, institutionalism, theories of international economic 

relations, security, international and national economic security, 

neonational political economy, knowledge economy, economic 

war, geoeconomics, global and public administration, design of 

management systems. 

The practical implementation of the process of building a 

system of public administration in the field of foreign economic 

security of Ukraine should be carried out on the basis of 
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information and logical model of design and construction of this 

system, which we developed within the theory of public 

administration. This model includes stages: Stage 1 - is the 

definition of a set of conditions for solving problems of public 

administration in the field of foreign economic security of the 

state; Stage 2 - definition of theories within which the design of 

the system of foreign economic security and its management 

system will be carried out; Stage 3 - designing the system of 

foreign economic security of the state; Stage 4 - designing a 

management system in the field of foreign economic security; 

Stage 5 - construction a system of foreign economic security; 

Stage 6 - construction of a system of public administration in the 

field of foreign economic security. 

Постановка проблеми. Дослідження публічно-

управлінських проблем у сфері забезпечення 

зовнішньоекономічної безпеки національної держави в 

умовах лібералізації сучасної міжнародної торгівлі стає 

дедалі складнішим через відсутність єдиних теоретичних 

підходів до розбудови системи зовнішньоекономічної 

безпеки, систем її забезпечення та управління нею. 

Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми з 

найбільш важливими науковими та практичними завданнями 

дослідження питання обґрунтування теоретико-

методологічних засад розбудови системи публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На підставі 

аналізу результатів наукових досліджень [1-6; 9-13; 15-19; 21-24; 

27; 28] можна дійти висновку, що актуальні проблеми 

забезпечення зовнішньоекономічної безпеки та публічного 

управління у цій сфері стали об’єктом досліджень 

економістів та фахівців публічного управління. Серед 
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науковців тривають дискусії щодо теоретико-

методологічного обґрунтування засад розбудови системи 

публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки 

України. Характер зазначених дискусій свідчить про потребу 

подальшого розвитку теорії національної економічної 

безпеки, становлення і розвитку теорії зовнішньоекономічної 

безпеки національної держави, теорії публічного управління 

у сфері зовнішньоекономічної безпеки. Адже, недостатня 

наукова обґрунтованість публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки України визначають 

необхідність синтезування теоретичних положень щодо 

формулювання публічно-управлінських проблем 

забезпечення зовнішньоекономічної безпеки нашої держави в 

умовах економічної глобалізації і динамічного безпекового 

середовища. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Аналіз результатів наукових досліджень з питань забезпечення 

зовнішньоекономічної безпеки України та публічного управління 

у цій специфічній сфері [1-6; 8-13; 15-28] дозволяє 

констатувати, що сьогодні ще обмаль праць в яких би 

розглядалися питання удосконалення структури та функцій 

механізмів публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки України в умовах лібералізації 

сучасної міжнародної торгівлі та глобальних трансформацій у 

різних сферах суспільного життя, й зокрема у сфері 

публічного управління. За таких умов, що склалися наукове 

вирішення проблем розбудови принципово нової системи 

публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки 

України полягає у пошуку відповіді на такі фундаментальні 

питання. По-перше, які необхідно запровадити економічні 

системи, щоб забезпечити сталий розвиток і мирне 

співіснування людства. По-друге, на основі яких тенденцій 
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розвитку міжнародних економічних відносин необхідно 

здійснювати прогноз розвитку зовнішніх ринків товарів і 

ресурсів, майбутнього зовнішньоекономічного безпекового 

середовища? По-третє, з урахуванням яких закономірностей 

розвитку світової торгівлі та глобального управління 

доцільно формувати систему зовнішньоекономічної безпеки 

України? По-четверте, в який спосіб можна досягти цілісності 

систем публічного управління та зовнішньоекономічної 

безпеки? Наразі на жодне питання вичерпної відповіді немає.  

Метою статті є обґрунтування теоретико-

методологічних засад розбудови системи публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України в 

умовах лібералізації світової торгівлі та глобальних 

трансформацій. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняний дослідник 

С. Кримський писав: «Проект поєднує теорію з 

конструктивною діяльністю, технічними процедурами 

зокрема. В останньому випадку він перекладає теоретичні 

схеми на мову обчислювально-інженерних дій. Проект 

розраховує співвідношення цілей, перспектив, можливих 

результатів, структури затрат, терміну, організаційних 

заходів та управлінських структур» [14, с. 141].  

У вітчизняному науковому дискурсі розглядаються 

питання зростання ролі проектувальної діяльності у сфері 

економіки в сучасних умовах динамічного науково-

технічного прогресу, у сфері державного управління в умовах 

глобальних трансформацій. Зокрема, вітчизняні дослідники 

В. Базилевич і В. Ільїн констатують існування нагальної 

необхідності «включення» онтологічного, гносеологічного, 

аксіологічного, праксеологічного знання в такий об’єкт 

дослідження, як економіка. Це обумовлено тим, що на основі 

онтологічних знань формуються цільові настанови 
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економічної діяльності, а на основі гносеологічних, 

аксіологічних і праксеологічних знань формуються проектно-

модельні уявлення про розвиток економіки [2, с. 99]. 

У вітчизняному науковому дискурсі поняття 

«зовнішньоекономічна безпека» трактується як:  

1) мінімізація збитків держави від дії негативних

зовнішніх економічних чинників; 

2) створення сприятливих умов для розвитку 

національної економіки шляхом її активної участі у світовому 

розподілі праці [24, с. 234];  

3) захист та реалізація національних економічних

інтересів у зовнішньоекономічній сфері [5, с. 425]. 

Вітчизняний дослідник В. Мунтіян справедливо 

зазначає, що без наукового передбачення, прогнозу, аналізу й 

конкретних програм зовнішньоекономічної діяльності 

неможливо забезпечити зовнішньоекономічну безпеки 

України. На його думку, зовнішньоекономічна безпека має 

розглядатися у потрійному ракурсі: 

а) зовнішньоекономічна безпека має розглядатися крізь 

призму можливостей динамічного розвитку національної 

економіки, які надаються використанням переваг 

міжнародного поділу праці та міжнародної кооперації праці; 

б) зовнішньоекономічна безпека полягає у здатності 

держави задовольнити свої нагальні потреби у критичному 

імпорті; 

в) зовнішньоекономічна безпека своєю обов’язковою 

умовою гарантування має наявність у державі стійкої здатності 

забезпечувати сприятливі показники макроекономічних 

балансових агрегатів та зовнішньоторговельного балансу в 

довгостроковій перспективі [18, с. 276]. 

Вітчизняний дослідник В. Мунтіян також акцентує увагу на 

тому, що для розбудови моделі системи зовнішньоекономічної 
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безпеки повинні бути визначені геоекономічні орієнтири 

формування відкритої економіки. При цьому функціональна 

модель системи зовнішньоекономічної безпеки України має 

містити три проблемних блоки: 

1. Внутрішня організаційно-політична логіка щодо

функціональної відкритої економічної системи. 

2. Зовнішні світогосподарські та регіональні 

передумови щодо перспективного характеру системи 

міжнародно-коопераційних зв’язків національної економіки 

України. 

3. Альтернативні та потенційні варіанти геоекономічної

моделі України [18, с. 276-277]. 

В науці «Державне управління» проблеми проектування 

систем управління, й зокрема системи забезпечення 

національної безпеки, розроблялися такими науковцями, як-

от: Н. Нижник, О. Ревою, Д. Радова [20], Д. Кучмою та 

Г. Ситником [28], Ю. Сурміним [25], М. Шевченком [26; 27]. 

На думку професора Д. Іманбердієва загальний потенціал 

науки «Державне управління» дозволяє гарантувати 

практичну користь її продукту, а саме у сфері забезпечення 

конкурентоздатності держави в сучасному світі. Він зазначає: 

«Продуктом науки виступають наукові рекомендації для 

практики державного управління в ланцюгу: цінності – цілі – 

проблема – завдання – управлінське рішення – державна 

програма» [8, с. 139]. 

Професор Ю. Сурмін під проектом системи в науці 

«Державне управління» пропонує розуміти «модель системи, 

що виступає основою для конструювання системи» [7, с. 594]. 

Є сенс зауважити, що попереднім етапом 

конструювання є власне моделювання системи, етапами 

якого є: 

1) попередня орієнтація на аналіз системи управління,
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формулювання основних припущень і гіпотез, розроблення 

попередніх сценаріїв та нормативних установок; 

2) формалізація гіпотез;

3) відбір і формалізація необхідної інформації;

4) дослідження моделі;

5) побудова альтернативних сценаріїв та експерименти з

моделлю [16, с. 127]. 

В теорії проектування систем управління представлено 

структуру соціального проектування за допомогою десяти 

етапів [25, с. 10-15]:  

1) формулювання практичної проблеми державно-

управлінської діяльності; 

2) збирання інформації із досліджуваної проблеми,

вивчення досвіду щодо розробки та впровадження у практику 

державного управління аналогічних проектів; 

3) обґрунтування доцільності проекту, формулювання

його задуму та розробка концепції проекту; 

4) визначення завдання проектування та вимог до

проекту; 

5) ухвалення рішення про проведення проектування;

6) формування команди проектувальників;

7) розробка плану проектування;

8) проектування;

9) оцінка проекту;

10) конструювання – втілення проекту в практику

державного управління. 

Відповідно, в рамках теорії проектування систем 

управління розбудова системи публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки повинна здійснюватися в 

рамках системної парадигми проектувальної діяльності й 

включати в себе проектування і конструювання згаданої 

системи.  
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З урахуванням викладених теоретичних засад 

проектувальної діяльності, запропонуємо авторську 

інформаційно-логічну модель розбудови системи публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, на основі 

якої має здійснюватися практична реалізація процесу 

розбудови вказаної системи. Ця модель включає в себе 

наступні етапи: 

1 етап: визначення комплексу умов розв’язання проблем 

публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки 

держави; 

вивчення глобальних трансформацій та їх вплив на 

процеси у різних сферах життєдіяльності суспільства; 

вивчення сучасних процесів лібералізації світової 

торгівлі та їх вплив на міжнародні економічні відносини; 

вивчення інформаційно-економічного середовища 

конкретної національної держави; 

вивчення зовнішнього і внутрішнього безпекового 

середовища конкретної національної держави; 

вивчення моделей загроз зовнішньоекономічній безпеці 

держави; 

вивчення інституціонального середовища публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки держави. 

2 етап: визначення теорій в рамках яких буде 

здійснюватися проектування системи зовнішньоекономічної 

безпеки та системи управління нею. 

Аналіз результатів наукових досліджень [1-6; 9-13; 15; 

17-30] дозволяє констатувати, що проектування системи

публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки

національної держави в умовах економічної глобалізації

передбачає використання: політичної економії, глобалістики,

інституціоналізму, теорій міжнародних економічних

відносин, безпеки, міжнародної і національної економічної
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безпеки, неонаціональної політичної економії, знаннєвої 

економіки, економічної війни, геоекономіки, глобального та 

публічного управління, проектування систем управління. 

Зокрема, в політичній економії розглядаються найбільш 

фундаментальні закони економіки: закон відповідності 

виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил, 

закон економії робочого часу, закон постійно зростаючих 

суспільних потреб. Також у політичній економії розрізняють 

сутність економічного закону, механізм його дії та методики 

використання [30, с. 216-217]. Проте, вітчизняний дослідник 

О. Бєляєв зазначає: «Одним з основних аспектів змісту дії 

економічних законів є розуміння їх взаємозалежності і 

взаємозв’язків. Але в кожній конкретній ситуації діє той чи 

інший закон. Але економічні закони діють не ізольовано один 

від одного, а в одній системі, взаємодіючи між собою, 

взаємно впливаючи один на одного. Підхід до економічних 

законів як системи випливає з наукового уявлення про 

суспільство як єдиний організм, що складається із 

взаємопов’язаних елементів» [4, с. 34-35]. Й далі він 

констатує: «Стрижнем, що об’єднує економічні закони в 

єдину систему, виступає основний економічний закон даної 

суспільної системи. Для змішаної економічної системи таким 

законом виступає підвищення добробуту (передусім 

матеріального)» [4, с. 35]. При цьому варто враховувати, що 

економічне зростання в умовах переходу до інформаційного 

суспільства може бути забезпечено за допомогою 

інноваційного підприємництва. Це, в свою чергу, вимагає 

здійснення переходу від «інсайдерської» економіки великих 

фінансово-промислових груп до відкритої економіки, яка 

характеризується верховенством права, законністю і 

прозорістю [10]. 

В теорії національної економічної безпеки розробка 
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державних стратегій економічної безпеки здійснюється в 

рамках таких парадигм, як-от: камералістська, кейнсіанська 

та інституціональна (див. табл. 1) [12].  

Таблиця 1 

Парадигми економічної безпеки 

Характеристики 

парадигм 

 Камералістська 

концепція 

Кейнсіанська 

концепція 

Інституціональна 

концепція 

Час 

виникнення, 

засновник 

концепції 

1840-і рр., 

Фрідріх Ліст 

1930-ті рр., 

Джон М. 

Кейнс 

1980-ті рр., 

Ернандо де 

Сото 

Розуміння 

головної 

загрози 

національній 

економічній 

безпеці 

Конкуренція 

або інші дії 

іноземних країн  

«Провали» 

ринку – 

нестабільність 

економічного 

зростання, 

безробіття, 

інфляція  

«Провали» 

держави – 

адміністративні 

бар’єри, пошук 

ренти 

Мета боротьби 

за національну 

економічну  

безпеку  

Економічна 

незалежність 

Економічна та 

соціальна 

стабільність  

«Сила права», 

захист прав 

власності 

Методи 

боротьби за 

національну 

економічну 

безпеку 

Протекціоністська 

торговельна 

політика  

Державне 

регулювання 

виробництва, 

зайнятості та 

грошового 

обігу  

Зниження 

реєстраційних 

процедур і 

платежів, 

боротьба з 

бюрократизмом 

і корупцією 

Джерело: [12, с. 25]. 

Питання вибору пріоритетів економічної політики у 
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сфері гарантування національної економічної безпеки 

визначається дворівневим характером світового економічного 

простору, тобто приналежністю конкретної держави до 

відповідної групи – держави, які належать до держав ядра 

постіндустріальної світової економіки та держави периферії і 

напівпериферії. Так, для економічно розвинених держав 

актуальним підхід запропонований Д. М. Кейнсом, для 

держав периферії та напівпериферії – підхід запропонований 

Е. де Сото. Підхід Ф. Ліста в умовах глобальної економіки є 

актуальним для всіх держав. На думку вітчизняних 

дослідників В. Базилевича і В. Ільїна, Ф. Ліст розробив не 

просто «національну», а «геополітичну економію», яка 

покликана сприяти вирішенню загальних для 

континентальних країн проблеми [3, с. 585]. 

У вітчизняному безпекознавчому науковому дискурсі 

представлено комплементарну модель національної 

економічної безпеки, яка розроблена в рамках теорії 

національної економічної безпеки [11]. Структурними 

елементами цієї моделі є:  

а) модель формування системи економічної безпеки, яка 

включає в себе: національне законодавство з питань 

економічної безпеки; визначені у офіційному дискурсі 

національні інтереси у сфері економіки, складові економічної 

безпеки, загрози економічній безпеці, система порогових 

індикаторів; інституції, що опікуються питаннями 

економічної безпеки; 

б) модель розробки економічної політики. В рамках цієї 

моделі визначаються пріоритетні напрями соціально-

економічного розвитку національної держави, а також 

завдання щодо гарантування національної економічної 

безпеки; 

в) модель реалізації економічної політики; 
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г) модель оцінювання економічної політики; 

д) модель корекції економічної політики. 

В рамках теорії економічної війни розглядаються 

питання причин економічних війн, загрози економічній 

безпеці та інструментарій економічної війни [29].  

В рамках теорії національної економічної безпеки 

вітчизняні науковці розглядають парадигми захищеності та 

самореалізації, а також синергетичний і системно-діяльнісний 

підходи до розуміння національної економічної безпеки [1; 5; 

6; 9-12; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 28]. 

У вітчизняному науковому дискурсі в рамках теорії 

глобалістики розглядаються питання створення нової 

ненасильницької ідеології і нові можливості гарантування 

міжнародної та національної економічної безпеки, 

обґрунтовується перехід від державного до глобального 

управління та глобального менеджменту [5; 6].  

В публічно-управлінському науковому дискурсі в 

рамках інституціоналізму розробляються питання взаємодії 

держави та громадянського суспільства в процесі 

розроблення публічної політики у різних сферах 

життєдіяльності суспільства, й зокрема у сфері економічної 

безпеки [17; 21; 23]. 

В рамках теорії неонаціональної політичної економії та 

моделі публічного сектору здійснюється міжкраїновий аналіз 

універсальних економічних тенденцій розвитку з метою 

збереження органічної цілісності національної економіки в 

умовах міжнародної фінансової експансії, інформаційною 

асиметрії та фальсифікацією, ствердженням мережевої 

економіки, зміни ролі держави в глобалізованому світі [15]. 

На думку вітчизняного дослідника І. Малого, теорія 

неонаціональної політичної економії та моделей публічного 

сектору синтезує в собі теоретичні розробки з 
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інституціоналізму, інноваційної економіки, а також 

глобальної і конституційної політичної економії в контексті 

завдань публічно-управлінської практики забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки, сталого 

розвитку, національної безпеки [15, с. 38.]. 

Є сенс зауважити, що програмні настанови для 

проектувальників системи публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки полягають в тому, що вони 

мають враховувати: 

1) в рамках функціонального підходу закономірності 

розвитку міжнародних економічних відносин в умовах 

глобалізації [5; 6]. Це дозволить розробникам проекту 

спрогнозувати сценарії розвитку зовнішніх ринків товарів і 

ресурсів, а також майбутнє зовнішньоекономічне безпекове 

середовище як визначального чинника впливу на стан 

зовнішньоекономічної безпеки України; 

2) в рамках структурно-морфологічного підходу 

закономірності розвитку світової торгівлі та глобального 

управління. Це дозволить розробникам проекту виявити 

перспективну модель публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки України, яка має 

узгоджуватися зі станом і перспективами геоекономічного 

розвитку Української держави та системи публічного 

управління [13; 15; 17-19]; 

3) в рамках інституціонального підходу:                           

а) закономірності розвитку тріад соціальних інститутів, як-от: 

«культура – інститути – економіка», «економіка – політика – 

організації (бізнес)», «організація – ресурси – час» [27];           

б) об’єктивні закономірності еволюції економічної системи, 

що формують нову конфігурацію інститутів, які представлені 

державою, ринком та організаціями (бізнесом) [13];                

в) закономірностей публічного управління [17; 21]. Це 
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дозволяє розробникам проекту виявити перспективи 

інституціонального розвитку механізмів публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки, яка має 

узгоджуватися зі станом і перспективами соціально-

економічного розвитку Української держави та системи 

публічного управління; 

4) в рамках генетичного підходу закономірності впливу

змін технологій і відповідної структури виробництва на 

економічний розвиток. В рамках теорії знаннєвої економіки 

розроблено концепцію техніко-економічної парадигми. 

Остання виходить із того, що технологічні зміни 

випереджають зміни в інституційній структурі держави, що є 

більш інертною через притаманний їй консерватизм інтересів. 

«Період, за який відбуваються кардинальні зміни в соціально-

економічній структурі, і є періодом становлення техніко-

економічної парадигми, що відповідає новим принципам 

управління у різних сферах, які стають загальновизнаними для 

чергової фази розвитку. Це становлення має лаг 48-68 років, який 

відповідає довгостроковому коливанню «довгої хвилі 

Кондртьєва». Зміна парадигми зумовлює радикальну зміну 

звичного типу інженерного та управлінського мислення і 

відповідно – систем управління» [23, с. 471]; 

5) в рамках інформаційного підходу природу системи

зовнішньоекономічної безпеки на основі виявлення рівня її 

організації (дезорганізації) [19, c. 28]. Це дозволить 

розробникам проекту визначити впорядкованість вказаної 

системи та оцінити перспективи її удосконалення; 

6) в рамках теорії безпеки положення концепції

прийнятного ризику. Це дозволить розробникам спроектувати 

систему зовнішньоекономічної безпеки, яка не буде 

скочуватися за критичну межу, а забезпечуватиме необхідний 

рівень безпеки [9, с. 60]; 
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7) в рамках теорії міжнародних економічних відносин

дилему незалежності національної держави в умовах 

асиметричних міжнародних відносин [1, с. 147-187]. 

Вивчення проектувальниками концепцій взаємозалежності, 

автономії і суверенітету становитимуть основу для розуміння 

проблем забезпечення зовнішньоекономічної безпеки 

України;  

8) в рамках цивілізаційного підходу конкуренцію і

симбіоз «кодів управління» економічними процесами на 

національному та міжнародному рівнях [2, с. 776-777]. Це 

дозволить розробникам проекту визначити перелік загроз 

організаційній безпеці органів публічного управління, що 

опікуються питаннями забезпечення зовнішньоекономічної 

безпеки. 

3 етап: проектування системи зовнішньоекономічної 

безпеки держави: 

розробка перспективної моделі системи 

зовнішньоекономічної безпеки держави; 

визначення місії, функцій і завдань системи 

зовнішньоекономічної безпеки держави. 

4 етап: проектування системи управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки: 

розробка функціональної моделі системи публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки; 

розробка інформаційної моделі системи публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки; 

розробка морфологічної моделі системи публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки. 

5 етап: конструювання системи зовнішньоекономічної 

безпеки; 

6 етап: конструювання системи публічного управління у 

сфері зовнішньоекономічної безпеки. 
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Конструювання системи публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки, як завершальний етап 

розбудови вказаної системи, передбачає впровадження 

проекту в публічно-управлінську практику у відповідності з 

вимогами динамічного зовнішньоекономічного безпекового 

середовища до завдань цієї системи, а саме:  

1) політико-правове конструювання – це розробка

нормативно-правової бази, що регламентує публічне 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки. В процесі 

політико-правового конструювання системи публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки 

формується ціннісна матриця варіативності публічного 

управління у цій специфічній сфері з урахуванням 

домінантної парадигми національної безпеки, що якісно 

розрізняються співвідношенням пріоритетів безпеки «людина – 

суспільство – держава» [26];  

2) структурно-функціональне конструювання – це

створення нових структур, підсистем і механізмів публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки та 

встановлення функціональних зв’язків між ними; 

3) просторове та часове конструювання – це розміщення

створених структур, підсистем, механізмів публічного 

управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки у 

відповідних типах соціального простору та соціального часу; 

4) організаційне конструювання – це розробка

алгоритмів функціонування системи публічного управління у 

сфері зовнішньоекономічної безпеки та професійна 

підготовка фахівців-управлінців для цієї специфічної сфери; 

5) операційно-діяльнісне конструювання – це розробка

правил і принципів публічно-управлінської діяльності у сфері 

забезпечення зовнішньоекономічної безпеки. 
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Висновки. 

1. Розбудова системи публічного управління у сфері

зовнішньоекономічної безпеки національної держави повинна 

здійснюватися з позицій системного підходу на базі 

комплементарної моделі національної економічної безпеки. 

Проектування системи публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки національної держави в 

умовах економічної глобалізації передбачає використання: 

політичної економії, глобалістики, інституціоналізму, теорій 

міжнародних економічних відносин, безпеки, міжнародної і 

національної економічної безпеки, неонаціональної 

політичної економії, знаннєвої економіки, економічної війни, 

геоекономіки, глобального та публічного управління, 

проектування систем управління. 

2. Практична реалізація процесу розбудови системи

публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки 

України має здійснюватися на базі інформаційно-логічної 

моделі проектування і конструювання вказаної системи, яка 

розроблена нами в рамках теорії публічного управління. 

Вказана модель включає в себе етапи: 

1 етап: визначення комплексу умов розв’язання проблем 

публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки 

держави; 

2 етап: визначення теорій в рамках яких буде 

здійснюватися проектування системи зовнішньоекономічної 

безпеки та системи управління нею; 

3 етап: проектування системи зовнішньоекономічної 

безпеки держави; 

4 етап: проектування системи управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки; 

5 етап: конструювання системи зовнішньоекономічної 

безпеки; 
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6 етап: конструювання системи публічного управління у 

сфері зовнішньоекономічної безпеки. 

Отже, розбудова системи публічного управління у сфері 

зовнішньоекономічної безпеки України в умовах динамічного 

безпекового середовища має здійснюватися в рамках 

комплексного підходу, який поєднує в собі принцип 

врахування всезагальних зв’язків, і елементи інших 

принципів проектування і конструювання систем управління. 
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§1.5 ГУМАНІЗАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ЯК ЧИННИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УСПІШНОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ  ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНІ (Олкова-Михницька А.В., Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка) 

Вступ. Феномен лідерства все більше набуває 

зацікавленості у науковому світі. Інтерес науковців 

закономірний, адже політичне лідерство у сучасній системі 

відносин слугує не тільки засобом для входження до системи 

державного, або позадержавного впливу, а й призводить до 

покращення самих державотворчих процесів. 

Людина в управлінні державними і суспільними 

справами можлива  лише в межах політичної системи та її 

інститутів: партій, суспільних організацій, виробничих 

блоків, творчих союзів, різних форм суспільної громадської 

діяльності. Публічна діяльність лідера, завдяки особистісним 

якостям, може надати можливість нового розвитку в тій чи 

іншій системі державотворення. 

Сучасний етап функціонування Української держави 

вимагає забезпечення державотворчих процесів. Їх 

успішність безпосередньо залежить від реалізації політичного 

лідерства на усіх рівнях політико-управлінської діяльності. 

Саме тому надзвичайної значимості набуває дослідження 

механізмів реалізації політичного лідерства у 

державотворчих процесах України. 

Лідерство – це не лише сучасний стиль керівників, це 

передусім якісніший та продуктивніший спосіб організації та 

реалізації публічної влади. Оскільки обов’язковою умовою 

лідерства є володіння владою на усіх управлінських рівнях: 

загальнодержавному, регіональному та місцевому, в 

державному управлінні, й в державотворчих процесах в 
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цілому лідерство набуває надзвичайної значимості у 

контексті модернізації системи державного управління. 

Лідерство, будучи  соціальним феноменом організації та 

реалізації політико-управлінської діяльності, нині набуває 

статусу регулятора в системі міжособистісних відносин в 

системі публічного управління. Саме тому реалізація 

вітчизняних державотворчих процесів нині потребує 

розробки на загальнодержавному рівні нової парадигми 

управлінської теорії. У цьому контексті поглиблених 

наукових розвідок потребує дослідження гуманізаційних 

компонентів реалізації політичного лідерства у сфері 

публічного управління. 

Ми вважаємо, що впровадження лідерства як чинника 

забезпечення успішності державотворчих процесів 

покращить якісні складові функціонування системи 

державного управління. В умовах економічної, екологічної і, 

на нашу думку, найглибшої, духовної кризи це – 

пріоритетний виклик. Він потребує ідентифікації факторів, 

які сприяють спрямуванню суспільства у прогресивне русло. 

Причому наявний рівень управлінської культури – рівень 

культури (особистої, духовної, моральної, професійної,) 

політичних та муніципальних лідерів, належить до спектру 

причин зазначених вище криз. Саме тому розвиток 

управлінської культури нині має розумітися однією з 

передумов не лише виходу держави та суспільства з 

кризового стану, а й осучаснення політико-управлінської 

діяльності в цілому. 

Саме тому професійна підготовка управлінців-лідерів  

як основний інструмент розвитку управлінської культури – 

повинна сьогодні здійснюватися на засадах лідерства – нової 

управлінської парадигми. Причому саме професійна 

підготовка управлінців-лідерів, муніципальних лідерів, 
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політичних лідерів має стати пріоритетом для оновлення 

системи професіоналізації публічних службовців. 

Вирішення завдань збалансування державного 

управління і політичного лідерства, які є невідкладними у 

забезпеченні ефективності функціонування усіх сфер 

життєдіяльності українського соціуму, передбачає здійснення 

аналізу сутності, типології та особливостей становлення й 

розвитку явища та феномену політичного лідерства в 

історичній ретроспективі. 

Проведений нами аналіз свідчить про існування у 

вітчизняній науці кількох основних дослідницьких напрямів 

наукового осмислення та сучасного обґрунтування феномену 

політичного лідерства, а саме: 

 дослідження, в яких розкривається сутність 

політичного лідерства крізь призму природи та характеру 

діяльності соціальної, політичної організації суспільства; 

 теоретико-прикладні дослідження, в яких 

вивчається діяльність політичних лідерів на 

загальнонаціональному рівні; 

 дослідження, спрямовані на визначення базових 

параметрів і специфіки політичного лідерства в контексті 

сукупності процесів взаємодії політичної влади і суспільства; 

 праці, що містять розгорнуті уявлення про різні 

форми обумовленості феномену політичного лідерства та 

спонукальні причини зв’язку між його різними типами; 

 дослідження, що фіксують широкий спектр 

соціальних образів політичного лідерства залежно від 

характеру середовища та умов існування різних інститутів; 
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 прикладні дослідження діяльності політичних 

лідерів на регіональному та місцевому рівнях. 

У цьому контексті заслуговують на увагу такі 

гуманізаційні компоненти реалізації політичного лідерства як 

чинника забезпечення успішності державотворчих процесів в 

сучасній Україні, як: обгрунтування ефективних форм 

діалогової реалізації політичного лідерства та  

1. Обгрунтування ефективних форм діалогової

реалізації політичного лідерства.  

Стабільність і розвиток держави, яка спирається на 

засади демократії, неможливі без організації дієвого діалогу 

між державними органами, урядовцями, чиновниками та 

організаціями громадянського суспільства й окремими 

громадянами. Саме участь громадян в управлінських 

проектах на всіх рівнях (від місцевого до 

загальнодержавного) і на всіх етапах (від підготовки рішень 

до їх виконання) дозволяє підвищити ефективність 

здійснення владних функцій в цілому. 

Взаємодія політичного лідера і громадськості, що є 

різновидом соціальної взаємодії, має нині розумітися як 

діалогічна за своєю природою, оскільки саме поняття 

«діалогічна взаємодія» найбільш точно відображує сутність 

процесу реалізації спільних дій зацікавлених суб’єктів. 

Проведений нами аналіз взаємодії влади і громадськості 

свідчить про необхідність визначити взаємодію як 

інтеракцію, що супроводжується комунікативними і 

перцептивними процесами. У діалогічному її варіанті вони 

обумовлюються взаємозацікавленістю задіяних суб’єктів, що 

володіють відповідними ресурсами, психологічною 

готовністю та майстерністю ведення діалогової комунікації. 
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Виділення у аналізі діалогової взаємодії філософського, 

соціально психологічного та державно-управлінського 

аспектів дозволяє нам наголосити на тому, що діалог 

потрібно розглядати як системне соціально психологічне 

явище, яке має багаторівневу структуру, охоплюючи 

мотиваційний, емоційний, раціональний-вербальний, 

рефлексивний та творчий рівні. Для порівняльної 

характеристики діалогу як комунікативного явища і діалогу 

як форми влади, що втілює таку комунікативну парадигму, 

ми вважаємо за доцільно виділили чотири параметри, а саме: 

симетричність, розуміння, розвиток і автономію. Необхідно 

наголосити, що ці параметри співпадають з критеріями 

демократичного процесу [1]. Поділяючи позицію О. Крутія [2], 

нами досліджено співвіднесення рівнів особистості та 

параметрів лідерських якостей (табл. 3.2). 

Як свідчить проведений аналіз, існуюча в Україні 

структура взаємодії влади з громадою ще не повною мірою 

відповідає діалоговому характеру потреб суспільних 

сучасних відносин. Наразі назріла необхідність застосування 

діалогу та впровадження нових механізмів діалогової 

взаємодії політичних лідерів при владі та громадськості. 

Таблиця  

Параметри та рівні лідерських якостей 

Рівні 

Творчий 
Рефлек-

сивний 

Раціонально-

вербальний 
Емоційний 

 Мотивацій-   

ний 
Параметри 

Симетрич-

ність 

Здатність 

до 

колективної 

творчості 

Критичний 

Аналіз 

суб’єктів 

дискусії 

Рівність 

позицій в 

умовах 

дискусії 

Толерантність 

до людей з 

іншими 

поглядами 

Мотивація 
співробіт
ництва 
настанова 
на 
рівні 
спілкування 
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Розуміння Спрямо-

ність 

на 

продуктивни

й результат у 

дискусії, яка 

спонукає до 

взаємо-міння 

Врахування 

даних 

зворотного 

зв’язку в 

процесі 

досягнення 

взаємоня 

Децентрація 

мислення та 

сприймання, 

об’єктивно 

оцінок, 

не догма-сть 

Емпатія, 

позитивне 

емоційне 

відношення 

до партнера 

Гнучка 

система 

цінностей, 

повага до 

інтересів 

інших 

Автономія Збереження 

власної 

позиції 

у процесі 

досягнення 

продуктивго 

результату 

Збереження 

власної 

автономії в 

процесі 

критичного 

аналізу в 

результаті 

переговорів 

Конструктив-

на 

конфронтація 

з 

принципових 

питань 

Позитивне 

емоційне 

ставлення до 

себе 

Позитивна 

«Я» 

концепція, 

прагнення 

до 

збереження 

цілісності 

особистості 

Розвиток Втілення у 

продукті 

дискусії в 

результаті 

творчого 

розвитку 

позиції 

партнері 

Врахування 

результатів 

зворотного 

зв’язку для 

розвитку 

суб’єкта та 

його 

позиції 

у 

прийнятті 

рішення 

Дивергентне 

мислення у 

прийнятті 

спільних 

рішень, 

консенсус 

Емоційний 

контакт 

партнерів, 

який сприяє 

розвитку 

позицій, 

творчого 

підходу до 

прийняття 

рішення 

Прагнення 

до 

Само 

актуалізації, 

потреба у 

творчості, 

пізнавальний 

інтерес 

Така взаємодія має охоплювати систему параметрів, які  

характеризують учасників процесу взаємодії, сукупність 

проявів самого процесу комунікування, нормативно-правовий 

та організаційний простір (ресурси та можливості учасників 

взаємодії), а також інформаційні потоки та зворотній зв’язок 

в системі взаємодії органів влади і громадськості [3]. 

Основу соціально-психологічного механізму складають 

характеристики особистості як суб’єкта взаємодії та 

характеристики самого процесу діалогової взаємодії. 

Характеристика особистості суб’єкта діалогової взаємодії 
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охоплює регулятивні та операціональні компоненти, що 

спрямовують діяльність суб’єктів діалогової взаємодії та 

забезпечують використання інструментарію успішного 

здійснення діалогової взаємодії. 

Регулятивна компонента охоплює систему мотивації, 

яка сприяє успішному здійсненню діалогової взаємодії та 

систему якостей особистості, які забезпечують спрямування 

взаємодії в бік діалогічного сценарію її здійснення. 

Операціональна компонента охоплює систему компетенцій, 

які забезпечують повноту реалізацію діалогового сценарію 

взаємодії та систему якостей особистості, що пов’язані з 

успішним засвоєнням необхідної компетенції [4].  

Відмінною рисою більшості досліджень, присвячених 

вивченню проблематики діалогової взаємодії, є підхід до 

діалогу як до вміння вести розмову, бесіду між двома 

(і більше) суб’єктами зазвичай, тобто фактично 

передбачається і детально аналізується тільки раціонально-

вербальний рівень діалогу. Така редукція є епістемологічно 

некоректною, оскільки ця взаємодія може здійснюватися не 

тільки за діалоговою стратегією, але й за будь-якою іншою, 

наприклад, за авторитарною, маніпулятивною, конформною, 

індиферентною тощо. 

Наприклад, програма розвитку ООН в Україні в рамках 

реалізації Програми ООН з відновлення та розбудови миру 

проводить конкурс проектних пропозицій щодо створення та 

підтримки діяльності локальної мережі лідерів/координаторів 

у громадах-партнерах за напрямом «Громадська безпека і 

соціальна згуртованість».  Участь приймають неурядові 

громадські організації, які зареєстровані та впроваджують 

свою діяльність на території реалізації проекту в Луганській / 

Донецькій області.  
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Одним із ключових напрямів діяльності ПРООН є 

об’єднання зусиль громадськості, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування для виявлення, 

обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем та 

усунення факторів, що негативно впливають на стан 

громадської безпеки та соціальної згуртованості. З цією 

метою у кожній із цільових громад створені та функціонують 

Робочі групи з громадської безпеки та соціальної 

згуртованості (далі – Робочі групи) – відкриті діалогові 

платформи, що об’єднують активних мешканців громади, 

громадські організації, публічних лідерів органів місцевої 

влади та самоврядування, поліції та органів правопорядку, 

соціальних служб, інших зацікавлених сторін. Координацію 

діяльності Робочих груп, а також постійний зв’язок із 

фахівцями із мобілізації громад ПРООН здійснюють місцеві 

лідери в кожній із цільових громад.   

Сам проект реалізує головні завдання, а саме: 

підсилення ролі Робочих груп із громадської безпеки та 

соціальної згуртованості, створених у громадах-партнерах як 

відкритих діалогових платформ; покращення координації, 

взаємодії та обміну досвідом діяльності робочих груп із 

громадської безпеки і соціальної згуртованості між 

громадами-партнерами, включно у питаннях прийняття 

рішень на місцевому рівні та бюджетуванні; створення та 

розвиток існуючих інформаційних ресурсів (в тому числі у 

соціальних мережах, он-лайн ресурсів) та забезпечення їх 

інформаційного наповнення, підтримки та модерації за 

напрямом «Громадська безпека і соціальна згуртованість»; 

підтримка лідерства та розвиток людського потенціалу на 

місцевому рівні шляхом організації системи супроводу 

діяльності лідерів/координаторів у громадах-партнерах; 

організація та проведення семінарів/воркшопів із обміну 
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інноваціями та практиками громадянської активності, 

волонтерства, мережування у сфері громадської безпеки і 

соціальної згуртованості; консультативні та організаційної 

підтримки місцевих волонтерських ініціатив, проектів 

ініціативних груп та громадських організацій у питаннях 

громадської безпеки та соціальної згуртованості тощо.  

На нашу думку, в Україні відбувається процес формування 

діалогових відносин та впровадження новітніх форм відкритої 

соціальної політики. Соціальний діалог є надважливою умовою 

для реалізації лідерських навичок державників усіх рівнів та є 

дієвим інструментом забезпечення інноваційного розвитку 

сучасного суспільства. А це – передумова забезпечення 

успішності державотворчих процесів. 

На нашу думку, пріоритетною постає необхідність 

впровадження партнерських взаємовідносин між владою та 

громадою: не «зверху-вниз, а «знизу-вверх». Це вимагає 

обов’язкової наявності у політичного лідера як суб’єкта 

реалізації державотворчих процесів низки нових дієвих 

стратегій, а саме: 

 Перехід від тактики «говорити нічого» до 

комунікаційної стратегії створювати впевненість та позитив, 

що розповсюджується на всю громаду, колектив, команду. 

 Відмова від популізму та перехід до дієвих конкретних 

стратегічних цілей і дій на основі задекларованих, тобто 

чітких та зрозумілих, принципів і завдань.  

 Відхід від застарілої комунікації «лідерство зверху-

вниз» та перехід  до лідерства «роблю, що обіцяю».  

 Відхід від стилю ухвалення рішень «я маю рацію» та 

перехід до  сприйняття інших точок зору.  
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 Підтримка дієвих кращих практик та залучення до них 

команди однодумців. 

Проведений аналіз дозволив виявити низку гендерних 

особливостей реалізації політичного лідерства у забезпеченні 

успішності державотворчих процесів, а саме: 

- урізноманітнення форм гендерної демократії в

суспільних відносинах на рівні держави, регіонів, громад, що 

змінює порядок їх життєдіяльності; 

- гендеризація політико-управлінської культури;

- надання політичному лідерству на регіональному та

місцевому рівнях гендерного змісту; 

- включення в начальні програми магістерської

підготовки  «Публічне управління та адміністрування» 

гендерно орієнтованих компонентів. 

Аналіз свідчить, що органи державної влади 

залишаються здебільшого сферою діяльності чоловіків, що 

потребує подальшого реформування в напрямі гендерної 

збалансованості. Крім цього, проблемою є виявлений нами 

факт того, що рівень гендерної свідомості як жінок, так і 

чоловіків залишається недостатнім для реалізації 

пропорційного представництва в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування і політичних структурах, 

тому найефективнішим засобом  установлення паритетної 

демократії в умовах сьогодення є дотримання гендерних квот. 

2. Аналіз співвідношення муніципального і 

політичного лідерства. 

Особливим пріоритетом української сучасності постає 

формування лідерів-професіоналів місцевого 

самоврядування, готових і здатних свою управлінську 

діяльність не тільки реалізовувати а й усвідомлювати як 

процес щоденного служіння українській громаді, державі, 
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країні. У світлі нинішніх реформ саме вони зобов’язані 

відіграти ключову роль у здійсненні реформ на місцевому 

рівні і стати головними ініціаторами й зацікавленими 

суб’єктами демократичних перетворень у місцевому 

самоврядуванні, ефективними лідерами команд своїх 

співробітників та об’єднаних територіальних громад. 

Українська держава досягла певних успіхів у 

впровадженні реформи децентралізації державної влади та 

місцевого самоврядування. Оскільки ці реформи ми вважаємо 

пріоритетними вітчизняними державотворчими процесами на 

сучасному етапі, важливого значення набуває не тільки 

оволодіння керівником сучасними управлінськими знаннями, 

а й набуття ним лідерських навичок та умінь, які визначають 

його як організатора колективу підлеглих співробітників. Такі 

управлінці-лідери, маючи стратегічне бачення та ведучи за 

собою команду та громаду, сприяють закріпленню 

досягнутих результатів, удосконаленню стандартів розвитку, 

підвищенню якості життя жителів і розбудові громади за 

сучасними світовими стандартами. Крім цього вони  

працюють над постійним самовдосконаленням і  

вдосконаленням своєї громади. Саме тому ми поділяємо 

думку  Дж. Джексона, експерта РЄ та головного розробника 

Академії лідерства, про те, що «Лідерство – це основа 

доброго врядування. Лідер управляє відносинами та 

оточенням так, щоб інші хотіли працювати з ним задля 

спільної мети. Головне завдання лідерства – розвинути 

лідерський потенціал інших» [5, с. 4]. 

Як свідчить вітчизняна практика функціонування 

місцевого самоврядування, фактично усі питання розвитку 

території перекладені на органи місцевого самоврядування 

(ОМС). Так, наприклад, ключовим показником ефективності 

міського голови постає рівень прогресу міста та динаміка 
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його розвитку. Міський голова як лідер виконавчої міської 

влади є автоматично відповідальним за ефективну роботу 

всієї структури. Наприклад, згідно з результатами 

дослідження соцопитування діяльності міських громад 

Київщини, завдяки програмі  «Правоспроможна громада» 

2021, ми виявили основні тенденгції, а саме: 1) люди 

оцінюють роботу міського голови суб’єктивно; 2) більшість 

людей не звикли розбиратися у сутності повноважень та 

відповідальності керівництва; 3) люди хочуть приймати 

активнішу участь у плануванні розвитку громади [6].  

На основі даних соцопитування ми вважаємо за 

доцільне виділити три головні показники оцінювання якості 

діяльності міського голови як лідера громади: якість життя 

мешканців, інвестиційна привабливість міста та його 

інституційна спроможність. Причому особистісна складова 

керівника-лідера відіграє вирішальну роль, а саме: 

комунікативність, відкритість, особиста привабливість, 

впевненість в собі, стратегічне бачення розвитку громади, 

ораторські здібності. 

На нашу думку, інвестиційна привабливість – це 

здебільшого економічні категорії, які демонструють рівень 

комфортності міста для інвесторів та підприємців малого і 

середнього бізнесу, захищеності міською владою їхніх 

інтересів та створення умов і стимулів для стратегічного 

розвитку.  

Інституційна ж спроможність свідчить, наскільки 

муніципалітет здатний вести прозору політику розвитку 

міста, аби податкові надходження можна було інвестувати у 

підвищення якості життя. Тут уже йдеться про 

демократичність, прогнозованість, ефективність 

використання ресурсів, зрозумілу процедуру формування 

бюджету, наявність стратегії та програми, містобудівної 
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документації. Тобто усе те, що дозволяє громаді бачити та 

розуміти, що саме і для чого робить муніципалітет, а також 

долучатися до прийняття важливих рішень. 

Наприклад, місто Обухів, Київської області – 

інвестиційно привабливе місто, з огляду на те, що міська 

влада створює всі умови і стимули для розвитку малого та 

середнього бізнесу. А от завдяки частковій закритості та 

відсутності прозорості політики розвитку міста, 

недемократичність відносин публічного лідера – очільника 

міста зменшує інституційну спроможність. Цей фактор, 

призвів до переобрання у 2020 році керівника міста лише з 

огляду на відсутність гнучкості та сучасних  публічних  

лідерських якостей.   

Зараз міські голови здебільшого намагаються робити 

помітні привабливі для мешканців проекти, хоча ці цілі не 

завжди бувають першочергово важливими. Однак мер – 

політична особа, обрана на посаду очільника міста. 

Фактично, він стає муніципальним лідером. Тому міський 

голова завжди зобов’язаний зважати на те, що бачать і 

думають мешканці, і, як наслідок, вкладати значні ресурси у 

пріоритетні міські проекти. Наприклад, у місті Українка 

виділено понад 8 млн. гривень на повну реконструкцію 

спортивного футбольного стадіону, при загальному бюджету 

міста – всього 80 млн. грн. При цьому місто налічує понад 13 

малих спортивних футбольних площадок як критих так і 

відкритих. Майбутній спортивний комплекс з полем 

розрахований для відвідування та проведення тренувань 

професійних футбольних команд, яких при 15тис. населення 

малого міста відсутні. При цьому найбільш нагальна потреба 

у місті – відсутність дитячого садочка. Вже на 2020 рік у 

електронній черзі муніципалітету зареєстровано понад 367 

дітей, які не відвідують дитячий виховний заклад згідно 
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Закону України «Про дошкільне виховання». Також згідно 

Стратегії розвитку 2017-2021 міста Українка було 

задекларовано щодо заміни усіх інженерних комунікацій, які 

працюють понад 50 років [7]. Але тимчасове керівництво 

міста обрало більш швидке та популярне, на їх погляд в очах 

електорату, рішення – побудова спортивного відкритого 

футбольного поля.  

На нашу думку, для уникнення таких розбіжностей 

поміж реальної нагальною потребою розвитку міста та 

відокремлення суб’єктивної частки прийняття рішення, 

потрібен  індикатор оцінювання таких довготермінових 

заходів. Це надало б можливості міським головам більш 

працювати дієво із довготерміновими стратегічними 

плануваннями розвитку міста та громади без втрати 

електоральної прихильності. 

Треба відмітити той факт, що на початку реформи 

децентралізації ті громади, що об’єдналися до 2016 року, 

отримали значні ресурси на розвиток інфраструктури. Як 

результат, у прогресивних та конструктивних мерів рейтинг 

почав суттєво зростати. 

Разом з тим активізувалася лідерська позиція 

зацікавленості в життєдіяльності та формуванні завдань 

розвитку у громади та електорату. Хоча варто відмітити той 

негативний факт, що, в Україні склалася така політична 

культура, коли влада, нажаль, сприймає опозиційні до себе 

команди як джерело загрози, а не як можливість побачити, що 

можна і треба допрацювати у системі надання послуг. Влада 

побоюється не бути переобраною. Тому дієвою є одна з 

тактик і стратегій поведінки – делегітимізація своїх 

політичних опонентів. Це відбувається і на місцевих рівнях, 

коли мери роблять те ж саме з опозицією. 
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Наприклад, у Обухівському районі вже більше 4 років 

проводиться зміна голів обухівської районної державної 

адміністрації. Кожен з керівників, при їх призначенні мають 

чіткі повноваження та завдання. Одне з них – легітимізація 

видобутку піску у акваторії району, що приведе до 

збільшення районного бюджету. Оскільки видобуток піску 

знаходиться у тіньовій бізнесовій структурі, що неодноразово 

було доведено поліцією у статтях інтернет-ресурсів, а один із 

засновників бізнесу посідає посаду голови Обухівської 

районної ради та має більшість у раді – згідно з Законом 

України «Про діяльність рад» проводиться зняття голови 

адміністрації, який хоче фактично «зламати» корупційні 

схеми [8]. 

Поширене явище в Україні: коли з’являються потужні 

опозиційні гравці, їхні рейтинги серед виборців опоненти 

намагаються погіршити. Якщо конкуренти перебувають по 

різні сторони політичних барикад, відбувається 

конфронтація. Від цього страждають звичайні громадяни, 

адже влада зосереджена і увагою, і ресурсами зовсім не на 

розвитку міста чи країни. Коли міські голови починають бути 

реальними претендентами на посаду президента, конкуренти 

починають шукати приводи, аби їхні рейтинги погіршити, а їх 

самих розкритикувати. Нажаль, це питання більше 

відноситься до  питання культури політичної конкуренції. 

Ми вважаємо, що в Україні потрібно запровадити чіткі 

правила та принципи політичної конкуренції, щоб її учасники 

не виходили за червоні лінії. Часто таке протистояння стає 

більш схожим на вуличні чвари, аніж на дебати кандидатів. 

Бачення розвитку міста має бути продуктом не лише міського 

голови та провладної більшості, а й усіх зацікавлених сторін, 

у тому числі й опозиції. Тоді рішення про напрям розвитку 

було б консенсусним. Ніхто б не сперечався у правильності 
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обраного вектору. Була б дискусія про шляхи досягнення 

розвитку міста чи громади й динаміку спільного руху згідно 

стратегії розвитку.  

При цьому необхідно наголосити на тому, що міський 

голова, муніципальний лідер – це в першу чергу велика 

відповідальність. Це не мета, а засіб для розвитку та якісного 

удосконалення середовища проживання. Показником для 

міського голови має розвиток міста, громади, самого себе. Як 

свідчить проведений аналіз, в Україні є прогресивні мери. 

Найбільший прогрес завдяки політичному лідерству 

прослідковується у таких містах, як Львів, Вінниця, 

Тростянець, Дрогобич. До них приєднуються, згідно з даними 

державного сайту України «Децентралізація» такі 

перспективні ОТГ, як Слобожанська, Вербківська, 

Богданівська, Новоолександрівська, Чортківська та інші. І 

головний фактор, який відмічають громади, це саме якісна та 

прозора робота політичного лідера громади. Саме лідерські 

якості керманичів ОТГ покращують всі показники якості 

суспільного життя громади, і ця динаміка позитивна.   

Як відзначав міський голова м. Українка з 2002 по 2016 

рік П. Козирєв, «самоврядування в Україні є справжнім 

народовладдям, бо раз на чотири роки місцеве 

самоврядування проходить горнило виборів. Місцеве 

самоврядування дуже вмотивовано розвивати послуги своїм 

мешканцям. Саме через те, що послуги добре і якісно 

надаються, є шанс отримати підтримку в наступних місцевих 

виборах» [9]. 

Ми вважаємо, що оптимальний муніципальний лідер – 

це лідер-візіонер, лідер-стратег. Він має чітке бачення 

стратегічної перспективи розвитку громади; має стратегію: 

яким чином зробити місто таким, яким він його бачить; має 

команду, яку він надихає особистим прикладом 
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самовдосконалення та яка може реалізувати його візію-

стратегію; має хороші управлінські навички. Діє в межах 

логіки відкритих систем, долучаючи мешканців до процесу 

прийняття рішень, реалізовуючи на практиці відкрите 

інклюзивне урядування.  

Такий міський голова не ставить до відома про ті кроки, 

які робить, а консультується із зацікавленими сторонами. 

Кожен мешканець має можливість зрозуміти, як він може 

долучитися, і бути впевненим, що його думка буде почута. 

Окрім того, муніципальний лідер – це готовність слухати і 

чути, бути доступним. Такий міський голова неминуче 

забезпечить прогрес і при цьому набуде статусу 

муніципального лідера громади.  

Важливо відмітити той факт, що одне із стратегічних 

завдань як і муніципального так і політичного лідера, постає 

добір ефективної команди, спрямованої на успіх вирішення 

поставлених завдань.  

Лідер команди – людина з високим авторитетом, яка вміє 

поставити перед командою стратегічні завдання. Специфічні 

функції в команді виконують інші її члени – секретар, генератор 

ідей, скептик-аналітик, організатор, комунікатор – здобувач 

інформації, душа команди і контролер. 

Проведений аналіз муніципального лідерства дозволяє 

нам зробити висновок про те, що завдяки впровадженню 

реформи децентралізації через формування сучасних ОТГ 

прийшло визнання та розуміння того, що в сучасних умовах 

для успішності державотворчих процесів потрібні не 

«керманичі-господарники», а передусім лідери 

територіальних громад, які набувають статусу політичних 

лідерів-державників.  

Причому в контексті розширення повноважень та 

відповідальності згідно з законам України «Щодо 
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формування об’єднання територіальний громад» 

муніципальний голова як керманич громади та команди 

однодумців зобов’язаний стати лідером, управлінцем, 

державником та менеджером у одній особі. Саме тому ми 

вважаємо, що настав час офіційного визнання політичного 

лідерства у реалізації державотворчих процесів в Україні 

державотворчим лідерством.  

Висновки. Таким чином, проведений аналіз 

обгрунтування ефективних форм діалогової реалізації 

політичного лідерства та співвідношення муніципального і 

політичного лідерства дозволяє сформулювати низку 

висновків, а саме: 

Використання об’єктивних і суб’єктивних факторів 

підвищення ефективності діалогової взаємодії лідерів та  

громадськості має сприяти подальшому вдосконаленню 

партнерських відносин між суб’єктами через створення 

гнучкої системи управління замість звичних бюрократичних 

процедур. Саме на публічних лідерів покладається  роль 

медіаторів та провідників  діалогу від влади до громади і від 

громади до влади. Тільки відкритість та прозорість в 

діалоговому полі взаємин з командою політичний лідер-

державник має можливість максимально донести своє 

бачення розвитку громади, колективу, країни в цілому. 

Нині на часі реалізація низки пріоритетних напрямів:  

 забезпечення  відкритості  політико-управлінської  

еліти  та  меритократичних принципів кадрової політики;  

 спрямованість кадрової політики і її механізмів на 

інтереси суспільства;  

 забезпечення соціальної мобільності, поповнення 

політико-управлінської еліти професійно підготовленими і 

здатними публічними лідерами;  
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 становлення системи лідерської освіти як освіти 

найвищого рівня, критерієм якої є таланти, здібності та  

постійне самовдосконалення.  

 політичне лідерство все ще залишається ключовим 

фактором успіху стратегічних реформ.  

Сутність політичного лідерства трансформувалась та 

набула нового сенсу в контексті реалізації сучасних 

державотворчих процесів, впровадження реформ децентралізації 

може забезпечити отримання суспільного ефекту тільки за умови 

успішності реалізації політичного лідерства.  

Саме завдяки реформам збільшується можливість 

реалізації особистості суб’єкта владних відносин як 

політичного лідера у своїй громаді. При цьому аналіз стилю 

керівництва Обухівського району підтвердив нашу тезу про 

потребу суспільства у державотворчих політичних лідерах, 

які не лише більш відкриті, а й готові та здатні до 

взаємозацікавленої взаємодії з громадськістю. 

Анотація. Дослідження гуманізаційних компонентів 

реалізації політичного лідерства як чинника забезпечення 

успішності державотворчих  процесів в сучасній Україні 

потребує обґрунтування ефективних форм діалогової 

реалізації політичного лідерства та співвідношення 

муніципального і політичного лідерства. Запропоновано 

авторське бачення офіційного визнання державотворчого 

політичного лідерства в публічному управлінні.  

Виявлено особливості співвідношення муніципального 

й політичного лідерства на прикладі Обухівського району. 

Досліджено, що саме муніципальне лідерство є однією з 

базових передумов та джерелом підвищення спроможності 

органів місцевого самоврядування в процесі реформування 

державної влади та територіальної організації влади в 

Україні. 
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Виявлено, що потрібні нові підходи, співпраця і в решті 

решт довіра і допомога владі як з боку бізнесу, так і від 

населення. У контексті цього потрібні такі лідери у 

публічному управлінні, яким довіряють люди. 

Доведено, що у поєднанні зусиль публічного лідерства, 

бізнесу та активної громадськості можливе отримання 

найбільш ефективних результатів у часи реформ та швидких 

змін державотворення. 
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ODDÍL 2. PEDAGOGIKA, VÝCHOVA, 

FILOZOFIE 
 
 

§2.1 VALUE-AND-PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF STUDENT YOUTH (Gerasimova N.Ye., Bohdan Khmelnytsly 
National University at Cherkasy, Gerasymova I.V.,                     
Bohdan Khmelnytsly National University at Cherkasy, Danylyuk S.S., 
Bohdan Khmelnytsly National University at Cherkasy) 

 
Introduction. One of the leading places in the system of the 

individual’s value orientations is the focus on professional values, 
the formation of which researchers consider the most important 
condition not only for professional self-determination, but also for 
the formation of the young person’s personality as a whole. In 
relation to professional activities, researchers distinguish the 
following values: values of the profession that are associated with 
self-determination in professional activities; values of the 
profession that arise on the basis of various types of remuneration 
of professional activities by society; values formed on the basis of 
various features of a profession; high-grade values used in society 
to regulate the attitude to the profession. 

Presentation of the main material. Value orientations 
ensure the stability of the individual, the certainty and consistency 
of his/her behavior, the stability of relations with society. 
Developed value orientations are a sign of a mature personality, an 
indicator of the degree of its sociality, integration into social relations. 

A well-known American psychologist Arthur Reber reveals 
the term “value” in three meanings. 

In the first one as a quality or property of the object that makes it 
useful and desirable. He draws attention to the pragmatic aspect that 
comes to mind in this definition – the value of the object is determined 
by its role in social interaction, and the object itself has no value. 
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The second one characterizes value as an abstract and 

general principle regarding the patterns of behavior within a 

particular culture or society, which, in regard to the process of 

socialization, members of this society consider to be very significant. 

These are social values. They form the central principles around which 

individual and social goals can be integrated. Classic examples are 

freedom, justice, education, and so on. 

The third interpretation of value refers to the sphere of 

Economics. Value is the net value of an item, which is determined 

by the fact that it can be obtained in exchange for other goods or 

some means of payment, usually money. This value, combined 

with the first value, is very close to the value of the useful life [3]. 

The classification of values is characterized by considerable 

diversity. In the psychological literature there is a description of 

the following hierarchies of core values: Dionysian, at the center 

of which is the convenience of life, comfort and consumption; 

Herculean – domination; Prometheus – altruism; Apollonian – cognition, 

creativity; Socratic – self-knowledge, self-development and self-

improvement. 

According to E. Fromm, “everything that contributes to the 

development of human abilities and the maintenance of life is 

valuable or good”. Dividing values into two groups – official and 

actual, he emphasizes that both the first and the second have their 

own structure and hierarchy, in which certain higher values 

determine others as necessary conditions, correlate their 

implementation [1]. 

E. Fromm notes that traditionally the basis of values was

determined by the Divine authority, that values are based on 

revelation and are the orientations of those who believe in the 

source of revelation, which in the Western tradition is God. 

Among the models that do not recognize the divine 

authority E. Fromm names: 1) the concept of complete relativism, 
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which proclaims “all values of personal business and which have 

no basis outside the person”; 2) the concept of the intrinsic nature 

of values to society, according to which the highest and 

mandatory values for each person are all the norms that contribute 

to the survival of this particular society. “From this point of view, 

ethical norms are identical to social norms, and social norms serve 

to perpetuate every society – with its grievances and 

contradictions; 3) the concept of “biologically immanent values” 

common to animals and humans. Noting the weaknesses of this 

concept, E. Fromm emphasizes that “biologically immanent value 

systems often lead to results directly opposite to the humanist-

oriented system” [1]. 

The psychological approach to the classification of values is 

characterized by their division into terminal or T-values, value-

goals and instrumental or I-values, values-means to achieve goals. 

The founder of this approach was the American psychologist      

M. Rokeach [5]. In his theory, values are understood as a type of 

belief, a central position in the individual belief system. Values 

are the principles of life that determine how a person should 

behave. Having developed the idea of the existence of terminal 

and instrumental values, M. Rokeach referred to the terminal 

values of our beliefs, which relate to the goals or ultimate states to 

which man aspires (happiness, wisdom, prosperity, etc.). 

Instrumental values affect the notion of desirable methods of 

achieving terminal values (for example, accuracy, politeness, 

tolerance, etc.). On the basis of M. Rokeach’s understanding of 

values and value orientations, the concepts of the individual’s 

cultural and individual values are derived. 

Basing on M. Rokeach’s concept (terminal and instrumental 

values), S.N. Schwartz (90s of the 20th century) develops a new 

theoretical-and-methodological approach to the study of values. 

He believes that the most meaningful aspect underlying the 
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differences between values is the type of motivational goals they 

express. The scientist believes that there are basic human values 

that are manifested in all cultures, i.e. those that represent 

universal human needs. According to S.N. Schwartz, personal 

values exist on two levels: 1) the level of normative ideals (reflect 

the vital principles of human behavior); 2) the level of individual 

priorities (dependent on group pressure and correlated with 

specific human actions). Summarizing the definition of values of 

many Western theorists, S.N. Schwartz identifies the following 

characteristics: 1) Values are a belief. These are not cold thoughts, 

when values are activated, they are mixed with feelings; 2) Values 

are the goals desired by a person and the way of behaving that 

contributes to the achievement of these goals; 3) Values are not 

limited to certain actions and situations; 4) Values act as standards 

that guide the choice or evaluation of actions, people, events, 

situations, etc; 5) Values are ranked in order of importance 

relative to each other. An ordered set of values forms a system of 

value priorities [6]. 

Due to the relevance of this topic and the lack of 

development in modern scientific works, the aim of our study was 

to study the role of value orientations in the formation of the 

professional’s personality, as one of the main components of 

personality structure, which reflects for professional development. 

The modern development of our state is determined by 

transformational processes, the search for its own way of 

developing changes in values and value orientations. The tasks of 

the spiritual revival of the Ukrainian people require special attention to 

the world of youth values as the future potential of the country. It 

should be noted that value orientations are one of the most 

important factors in a person’s moral choice, as well as factors that 

determine behavior in a given situation. 
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Value orientations characterize the individual’s attitude to 

the most important goals of life and to ways to achieve them. 

Even in stable societies, the process of development and change of 

generations determines the opposition of competing regulatory 

value systems. From the point of view of social development, the 

system of values that determines the worldview of most people in 

a society can act as a factor that contributes to the development of 

society, and as a destructive factor, as a force for resistance to 

change. The logic of our study requires determining the place and 

role of value orientations in the development of communication 

skills of students-managers. The study was conducted at Bohdan 

Khmelnytsky National University at Cherkasy. During that study 

a horizontal analysis of the formation and development of 

communicative skills of students-managers of the hotel-and-

tourism industry in the gender aspect, their relationship with the 

emotional sphere, organizational skills and abilities, values of the 

individual was conducted. A total of 348 students took part in the 

study (174 students in the experimental group). 

The existence of value regulators ensures the individual’s 

stability during the crisis of unrealization. If the set goal is achieved 

and loses its motivation, value orientations stimulate the emergence of 

new goals, the development of communication skills. When an 

individual enters a relatively stable social environment, he/she 

overcomes three phases of personal development: 

1) adaptation, which requires the assimilation of current values

and norms, possession of appropriate means and forms of activities; 

2) individualization, which is generated by sharp contradictions

between the need to “be like everyone else” and the desire for 

maximum personalization, which is characterized by the search for 

means to define their own individuality; 

3) integration, which is determined by the contradiction

between the desire for an ideal presentation of their capabilities and the 
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need to perceive them, accept and develop only those opportunities 

that promote personal development [2]. 
The inconsistency or violation of the development of these 

phases causes a violation of the process of formation of 
communicative skills. Value orientations as a phenomenon directly 
correlate with the process of goal formation and precede it. Therefore, 
the objectification of these formations not only reflects the sphere of 
the future manager’s self-consciousness, but also is a kind of vector for 
further goal-setting of the subject. 

The study of the value orientations of future managers of the 
hotel-and-tourism industry showed their relationship with the process 
of formation of communication skills, activities and the individual’s 
development as a whole. For some students, admission to higher 
education causes an increase in activities, and for some – an 
internal crisis. 

As it is shown in Fig. 1, the value of “physical and mental 

health” is of great importance for boys in the 5th year (2,47 points) 

and in the 3rd year (2,68 points). 

Fig. 1. Dynamics of expression of the value “physical and 
mental health”during the training of students-managers of the 

hotel-and-tourism industry 
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For girls this value becomes even more important from the 

2nd to the 4th year (respectively: 1,95 points, 2,24 points, 2,25 points), 

which indicates a consistently responsible attitude of girls to their 

health as a guarantee of future motherhood. The most pronounced 

statistical significance of the difference in the expression of the 

value “physical and mental health” between boys and girls is 

manifested in the 4th year. In our opinion, this is quite natural. 

Without harmonious mental and physical health, one can’t speak 

of successful professional activities and other values, because 

after the completion of the 4th year, students-managers of the 

hotel-and-tourism industry receive a bachelor’s degree. This 

problem is especially relevant in Ukraine, where the level of 

health is deteriorating every year due to certain factors (the 

Chernobyl disaster, low social standards, etc.). 

The value “love (spiritual and physical intimacy with a 

beloved person)” ranks the second in importance (Fig. 2). The 

difference in the values of indicators for training courses between 

boys and girls is not statistically significant. This may be due to 

the short duration of study at the university and existence of 

trendsto changes. The fact that this value took second place in the 

overall sample shows that modern youth due to negative social 

circumstances lack love, understanding, support in 

communication. This, in its turn, can negatively affect the 

formation of future professionals’ communication skills. 
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Fig. 2. Dynamics of expression of the value “love 

(spiritual and physical intimacy with a beloved person)” 

during the training of students-managers of the hotel-and-

tourism industry 

Analysis of the dynamics of manifestation of the value “love 

(spiritual and physical intimacy with a beloved person)” in 

students-managers of the hotel-and-tourism industry showed that 

boys have the highest value of this value in the 5th year 

(4,27 points), and girls – in the 4th year (4,30 points). The value 

“the existence of good and faithful friends” (Fig. 3), compared 

with the previous one, is more pronounced in girls in the 5th year 

(4,67 points), and in boys in the 3rd-4th years (4,53 - 4,58 points). 

This phenomenon is explained by the fact that in the junior 

year students who are trying to adapt to the new environment 
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just rely on themselves. 
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Fig. 3. Dynamics of expression of the value “the existence 

of good and faithful friends”during the training of students-
managers of the hotel-and-tourism industry 
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one hand, due to the crisis of the family as a social institution of 
health (they did not create a family), which is observed in our 
society recently, and on the other hand, with the existence in many 
students of objective difficulties in realizing this vital value. The 
dynamics of its manifestation is shown in Fig. 6. 

Fig. 4. Dynamics of expression of the value “happiness of 
others”during the training of students-managers of the hotel-and-

tourism industry 

Fig. 5. Dynamics of expression of value “creativity 
(possibility of creative activities)” during the training of 

students-managers of the hotel-and-tourism industry 
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Fig. 6. Dynamics of expression of the value “happy family 

life”during the training of students-managers of the hotel-and-

tourism industry 
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Fig. 7. Dynamics of expression of value “self-confidence 
(inner harmony, freedom from internal contradictions, doubts)”during 

the training of students-managers of the hotel-and-tourism 
industry 
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Fig. 8. Dynamics of expression of the value “interesting 

work”during the training of students-managers of the hotel-and-

tourism industry 
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interpersonal relationships: “responsibility”, “honesty”, 

“cheerfulness”, “efficiency in business”. 

Obviously, the demands to oneself and the demands made by 

the profession itself are not only the result of preserved youthful 

ideals, but also an indicator of faith in social values, in which the 

professional is given a prominent place. This distribution of value 

orientations according to gender is explained by a certain 

disappointment in life, profession and social values, where a true 

professional has not received proper recognition. Terminal values 

are considered as a kind of means of forming communication 

skills and professional development of future managers of the 

hotel-and-tourism industry. 

Thus, the conducted study once again confirmed the fact 

that one of the leading factors influencing the formation of 

communicative skills in accordance with gender is the 

individual’s value sphere. 

The level of future professionals’ interest, as well as the 

content of their values, should be taken into account when 

selecting entrants in order not only to achieve an appropriate match 

between social, moral norms and behavior in general, but also to help 

develop professional qualities, in particular for students-managers of 

the hotel-and-tourism industry – the appropriate level of 

communication skills when exerting an educational influence. 

The future manager’s readiness for professional communication 

is an important component of general professional training, 

integrative personal quality, which determines the individual’s 

ability to establish productive communicative contacts with 

partners in joint activities, effectively use verbal and non-verbal 

means of communication. The formation of the future manager’s 

professionally important communicative skills was carried out 

through the holistic development of structural-and-functional 

components of the conceptual model of the specialist’s professional 
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qualities. In the course of the experiment the interrelation of 

indicators of emotional sphere assessment, assessment of 

communicative, organizational skills and abilities, assessment of 

communicative control in communication, self-assessment of 

communicative skills of managers of the hotel-and-tourism 

industry was established and studied. 

It can be argued that the use of forms of organization, methods 

and teaching aids that model the social context and future 

managers’ ways of communication in situations of professional 

interaction contributed to the development of future managers’ 

communication skills; motivation to study by explaining to students 

the importance of communication skills in a modern manager’s 

professional activities; communicativeness of educational exercises 

that model a certain fragment of the real process of communication 

and preserve the essential features of the modeled activities; 

pedagogical management of the process of formation of 

communicative skills taking into account their content, structure, 

stages and logic of this process. 

The process of optimizing the formation of communicative 

skills of future managers of the hotel-and-tourism industry 

requires the introduction of changes in their educational process 

(namely, increasing the share of disciplines of the psychological-

and-pedagogical cycle). However, the introduction of methods of 

forming professionally important communication skills of future 

managers of the hotel-and-tourism industry, taking into account 

gender, found that the development of qualities such as diplomacy, 

emotional stability, internal self-control, non-conformism, 

intellectual capacity, etc. requires more time and additional 

methods. That is, the development of communication skills should be 

heterochronous. 

Conclusions. As a result of the conducted study it was 

determined that the process of personality development of managers 
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of the hotel-and-tourism industry and their value and professional 

self-determination depend on the level and degree of social activities, 

self-activities and the individual’s productivity. Activities and self-

activities are always motivated by values, and values are the 

regulator of individual self-activities. Thus, starting a professional 

activities, a specialist, making a choice, is endowed with the freedom 

to make decisions and find adequate means to achieve the goal and 

solve the problem. To perform such a complex task, a specialist 

will need not only a reflection on the experience of social 

relations, but also the enrichment of his/her own spirituality and 

filling professional activities with personal meaning. They can be 

represented by the determinants of activities, behavior, 

subjectivity and cognition. In the individual value system of 

managers of the hotel-and-tourism industry, each of the above 

classes of determinants is reflected through subjective 

components: intrinsic motivation, orientation, attitudes and level 

of awareness of professional activities. Instead, in its turn, the 

actual functioning and development of the future specialist’s 

professional thinking is conditioned and depends on the degree of 

manifestation and interconnectedness of these subjective factors. 

The values and their bearer’s value orientations determine the 

strategy of solving professional requests and tasks, respectively, 

influencing the result of the specialist’s professional activities. 

The essence of the value attitude to professional activities is 

substantiated. The concept of “value orientation” is revealed. 

Specific features of the influence of value orientations on the 

formation of professional competence of students-managers of the 

hotel-and-tourism industry are considered. The structure of 

students’ professional-and-value orientations is revealed. The 

following values are distinguished in relation to professional 

activities: values of the profession related to self-determination in 

professional activities; values of the profession that arise on the 
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basis of various types of remuneration of professional activities by 

society; values formed on the basis of various features of a 

profession; high-grade values used in society to regulate the 

attitude to the profession. Methods for the study of students’ value 

orientations are presented, namely: M. Rokeach’s method, which was 

based on the procedure of direct ranking of the list of values [4]. 

The peculiarities of the transformation of value orientations of future 

managers of the hotel-and-tourism industry in the process of 

professional training, based on a sample of the first, the third and 

the fifth year students of the Faculty of Education, are analyzed. It 

is concluded that changes in the value orientations of student 

youth require revision and introduction of new forms and methods 

of work in establishments of higher education. 
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§2.2 USING FOREIGN LANGUAGES FOR CAREER

GUIDANCE AND UNIVERSITY PROMOTION (Polyakova Ju.V., 

Lviv University of Trade and Economics, Stepanov A.V., Lviv 

University of Trade and Economics, Lisna T.M., Lviv Politechnic 

National University) 

Introduction. Career awareness is an essential first step in 

building students’ understanding of the working world. Finding 

oneself, one's vocation, a job that will become a favourite in the 

future is beyond doubt of vital importance and lies among the top 

of life priorities. To succeed, one needs to carefully consider what 

choice to make and in due time to decide what one wants to 

become. Choosing a future profession is a serious step that high 

school graduates take on the basis of information obtained from 

various sources, the level of their knowledge of the relevant 

subjects and their own natural abilities. Admission to a higher 

education institution is an important life project for them, on 

which future entrants work together with both school and 

university teachers, as well as parents. 

The present paper aims at analysing the main career 

guidance activities a higher educational establishment might be 

involved in to the purpose of increasing admissions in quantity 

and quality, exercising social responsibility in terms of 

preparation of highly skilled specialists, being successful in 

self-promotion and achieving stronger positions on the 

educational services market. Using the English language as a tool 

of developing career awareness is an efficient methodological 

technique being not only up to date to the contemporary 

requirements related to the European integration aspirations of our 

country, but an important addition to creating opportunities for 

improving foreign language skills. The paper also aims at sharing 

university experiences in the area of career guidance and 
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presenting some practical examples, which might be developed, 

modified and improved to the achievement of the set goals. 

Presentation of the main material. Organizing career 

guidance work with potential future students is one of the most 

important areas in the activities of every university teacher. After 

all, teenagers, even in their higher teens, unfortunately, do not 

always understand what profession to choose, which university to 

enter and in general, how to discover their talents. The main tasks 

of career guidance activities with high school-leavers include: 

acquaintance with available professions; especially prepared 

questionnaires and tests revealing one’s vocational preferences, 

individual aptitudes, abilities and skills; psychological trainings 

on making the right choice; a set of activities aimed at cultivating 

a focus on self-knowledge, which will help to determine the 

profession; learning to compare one’s skills with the requirements 

of a particular profession; showing how to make a plan to master 

the chosen profession; ensuring the development of important 

personality traits for obtaining a profession. 

The present study is theoretically based on the scientific results 

obtained by foreign experts, in particular: J. Holland (USA) created a 

system of vocational guidance for young people [1; 2] and authored a 

set of psychological assessment resources known under the titled of 

Self-directed Search [3]; S. Fukuyama (Japan) developed a system of 

professional trials for students [4; 5]; German researchers X. Arimond, 

L. Bushoff, and others have substantiated and are implementing a 

system of vocational guidance in educational institutions of various 

types; domestic scientists have developed a number of career guidance 

methods and introduced career guidance courses in the educational 

process [6]. 

The present study is also based on the practical results 

obtained in the process of organizing and conducting the 
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professional guidance work by applying both direct and indirect 

means of communication and interaction. 

The methodology of the present study involves both 

analytical and empirical methods focusing on discovering the 

theoretical essence of the phenomenon of career guidance in 

relation with its practical application on the spot, in a specific 

university, namely Lviv University of Trade and Economics, 

concerning specific specialities of the faculty of International 

Economic Relations and Information Technologies. The set of 

methods includes: fundamental studies, applied studies, 

pedagogical observance, communicative methods, classroom 

conversations, interviews, questionnaires as well as the traditional 

methods of analysis, comparison, generalisation, etc. 

The involvement of the university staff reflects the social 

responsibility of higher educational establishments and their 

genuine interest in preparing highly qualified specialists for the 

common good of the society. Thus, one of the main directions of 

educational work of faculties and university departments is 

definitely career guidance, namely measures that would stimulate 

a young person to search for future profession that will promote 

the most effective means of human development, and will 

contribute to becoming a qualified specialist possessing skills of 

social and economic initiative as well as intellectual and labour 

independence. 

Career guidance describes a range of school-based 

interventions which seek to prepare young people for their 

transition to their post-high school lives and to empower them to 

be successful in their lives and careers. In other words, it is based 

on the premise that an increase in the quantity and quality of 

career guidance will lead to an increase in young people’s career 

awareness and career readiness [7]. 
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The main purpose of career guidance work is to promote all 

available methods to strengthen the competitiveness of the 

university specialties through training bachelors and masters. In 

addition, the important tasks of career guidance are to inform both 

school-leavers and university students about the features and 

benefits of the profession, and about new professional 

opportunities in career growth. 

The main directions of career guidance activities of the 

Department of Foreign Languages are related to the specialities of 

the Faculty of International Economic Relations and Information 

Technologies, which it is part of, and focus mostly on the 

following: 

- organization of events that promote the faculty 

specialities, in particular the educational program "International 

Economic Relations" and promote the competitiveness of its 

graduates in the labour market; 

- organization of joint events of different kinds, 

educational, scientific, sports and cultural events, involving 

university students and students of schools and colleges; 

- informing high school students about the university 

specialities, inviting students of the city’s schools to the events 

held at the faculty and the department; 

- dissemination of information about planned events at the 

faculty and the department in the social media, posting career 

guidance information on the faculty and the department webpages 

within the university website, posting information on the 

department and the faculty webpages on social networks; 

-  involving university students in career guidance 

(students’ presentations and speeches in schools where they 

previously studied, homecoming speeches, communication with 

junior former schoolmates, etc.); 
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- presentation of the faculty and the department and their

achievements in different media (publications in the press, stories 

and interviews on TV, information on professional websites, etc.). 

To the purpose of career guidance a lesson in English 

Language was held on the topic: "Career choices" involving high 

school graduates of several schools in the city and the environs. 

Despite all the diversities, the participants found themselves 

united by being fond of the English language, by taking an interest 

in acquiring new knowledge, by a desire to get a higher education 

of genuine quality and a wish to succeed in life. High school 

students had the opportunity to see how foreign language classes 

take place at Lviv University of Trade and Economics, to 

communicate in English with their senior friends, to look at the 

educational process at the university from the inside. The topic of 

the lesson turned out to be relevant, because soon each of the high 

school students would have to make a very important decision: 

which way of life to choose. Human happiness depends on the 

right choice of profession: if in the professional sphere a person is 

able to realize himself or herself as a person, and even before 

receiving a decent material reward for his or her own work to 

meet their needs, it is likely to assume that this is the right 

professional choice. 

The presentations of the university students about popular 

professions in the modern labour market of Ukraine and the 

world, including economist, marketer, advertising specialist, IT 

specialist, turned out to be informative and meaningful. The 

freshmen also told what factors influenced the choice of their 

alma mater, and what prompted them to choose their future 

profession. Information about Lviv University of Trade and 

Economics, its specialities and educational and professional 

programs of the Faculty of International Economic Relations and 

Information Technologies, admission requirements, learning 

105



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

   Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

106 

realities and interests of student life were useful. School students 

learned about the possibilities of semester study abroad in 

exchange programs, internships, learning foreign languages, 

sports, leisure and recreation at the university. 

Particular attention in the presentations is focused on the 

practical orientation of educational material, the priority of the 

competence approach, the use of modern teaching methods and 

technologies. The demonstrated animated career videos, shot by 

the students of the faculty, showed that they feel being a part of 

the university life and are personally involved in the event [8]. 

Positive impact on promotion of the higher educational 

establishment and on career guidance in general may be found in 

meetings with the university graduates of previous years who are 

ready to share their student life experiences and talk about career 

opportunities and personal achievements focusing on the skills 

and knowledge acquired in the process of study. To the purpose of 

the above, a meeting was held with a university graduate of the 

year 2008, in which bachelor students majoring in Computer 

Science were engaged. During the meeting, the practicing 

programmer working for an international company told the 

students in English about his work in the field of IT, shared how 

he achieved professional success in this field, retraining from 

financier to IT specialist, especially emphasizing the skills and 

qualifications acquired at the university which turned out to be 

useful in professional activities and more. Students learned about 

the skills and knowledge needed for a successful movement in this 

field, about the fundamentals of corporate culture and the need to 

speak English at a high level as well as an appropriate command 

of other foreign languages being welcomed. 

During the meeting, higher education students learned about 

new popular professions that are emerging in the IT sector. For 

example, experts are now expected to have high analytical skills 
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and the ability to work with big data, as well as build product 

architecture and solve problems quickly. With the development of 

automation in business, people will have more resources and 

freedom to solve complex strategic tasks, and they will be less 

involved in the routine. Therefore, the Ukrainian IT industry is 

developing and making a major contribution to digital 

transformation, strengthening the country's technological position 

on the world stage. It should be noted that meetings of this kind 

appear to be very motivational, and relate to not only professional 

activities, but also to personal features, skills necessary for 

successful career growth, which, at least, adds impetus to a 

constant lifetime learning and self-development. 

It is also efficient to organize meetings with company staff 

or potential employers who will share their experience of working 

in the field and talk about their professional responsibilities, 

career achievements and promotion opportunities. To this 

purpose, an online session was held with the participation of 

representatives of the international corporation Nestlé on the topic 

“Professional Development and Career in International Business”. 

The meeting was attended by faculty students majoring in 

International Economic Relations; high school students were also 

invited. The event was held in English, which reflects the reality 

of everyday communication in a multinational company and 

emphasizes the requirements for potential employees of 

possessing a good command of more than one foreign language. 

During the presentation, recruitment specialists told interesting 

facts about the history of Nestlé as one of the world’s largest food 

producers, organization of work and its structure, outlined the 

features of international business in Ukraine, corporate traditions 

and company policy, introduced students to business processes 

and the specifics of the outsourcing centre, explained about 

internships, their conditions, benefits and terms. The following 
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information on the basic requirements for internship and further 

employment was useful: the ability to learn quickly, analytical 

skills, experience in using office software, teamwork, business 

communication skills. Special emphasis was placed on foreign 

language proficiency as a necessary condition for employment 

and career development of a modern specialist. Given the growing 

number of foreign companies in national markets, there is a 

growing demand for professionals who are willing to learn foreign 

languages other than English and adapt their knowledge to the 

needs of international business. It is the realization of the offered 

opportunities of dual education, effective combination of theory 

and practice, the experience gained during practical training in a 

world-class corporation, as well as other elements will surely be 

the key to future professional success in the career of an 

international specialist, and will allow to apply the acquired skills 

in a multicultural business environment [9]. 

Another efficient way of career guidance is organizing 

meetings of the English-language discussion club involving both 

university students and high school-leavers. The discussion was 

organized in the form of a debate “Life Priorities: to Make a 

Career or to Follow One's Heart”. The topic of the meeting was 

related to life values and priorities, career, self-realization, search 

for life landmarks, change of professional activity. The material for 

reflection was the plot of the previously watched feature film “A 

Good Year”. The drama story is about a rich, successful, pragmatic 

London stockbroker, a number of events in whose life lead to radical 

changes. For didactic purposes, educational tasks were developed on 

the basis of the film material to test the understanding of the video 

and the acquisition of active vocabulary. Completing the tasks 

contributed to engaging the invited high school-leavers into the 

process of mutual classroom interaction and allowed demonstrating 

university activities from inside. 
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During the debate, the participants expressed interesting 

ideas for setting life priorities, achieving a balance between 

different components, such as work, business, personal life and 

relationships, emotions, spiritual development, etc. All the 

participants had the opportunity to express their values in life, to 

trace the connection between a person's values and the decisions 

he or she makes. After all, both student and high- school-leavers 

stand on the edge of making a step into the future and the study at 

educational establishments is a preparation for a conscious life 

choice, the opportunity to develop and improve oneself as a 

person and as a specialist, which gives the opportunity in the 

future to take a place in the society, worthy of recognition and 

respect. 

The English-language discussion club is an effective tool for 

the formation and development of English-language 

communicative competence of learners, a creative space for pupils 

and students to express their own thoughts and views, the 

realization of talents and abilities of an individual. Using the 

method of debate, discussion aims to create an English-speaking 

environment to improve public speaking skills, overcome the 

barrier of communication in a foreign language, develop the 

ability to express and justify their position on issues relevant to 

modern youth. Taking into consideration the importance of 

cultural diversity being affirmed [10], inviting high school-leavers 

to participate in the discussion club makes it possible to get better 

acquainted with university life and evokes an interest in forming 

part of the university community. 

Conclusions. The paper presents the results of the career 

guidance work at the faculty of International Economic Relations 

and Information Technologies at Lviv University of Тrade and 

Economics. All activities were held using English as a language of 

teaching and communication between the teacher, the university 
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students and the high school students. The study concludes that in 

order to form school-leavers’ professional self-determination, it is 

required to develop and improve a system of broad interaction 

between schools, universities, higher educational establishments, 

families, businesses, which are supposed to actively cooperate in 

terms of scientific and practical activities. Such cooperation 

contributes to the achievement of the expected results evidenced 

by the formation of personally meaningful choice of profession, a 

certain professional orientation, professional self-determination of 

students, their willingness to change professional orientation, 

reorientation to related professions, other activities according to 

their individual characteristics and professional selection results. 

Career guidance activities in English or any other foreign 

language spoken by the involved participants highly contributes to 

admissions boosting and university promotion. 
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§2.3 ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ (Паршукова Л.М., Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Паршуков С.В., Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини) 

Вступ. За останні десятиліття у суспільстві відбувся 

цілий ряд глобальних змін, які суттєво вплинули на процес 

трансформації світової спільноти. З одного боку це 

перспективно та захопливо, а з іншого викликає ряд 

пересторог та хвилювань. Адже впровадження чогось нового 

супроводжується рядом проблем, з якими людство ще ніколи 

не стикалося, а звідси виникають і певні упередження. 

День-у-день з’являються оновлені запити до 

професійних компетенцій працівників різних галузей, 

виникають абсолютно нові види робіт та навіть цілі галузі 

професій. Саме тому освітяни мають організувати свою 

роботу так, щоб знання та навички сучасного молодого 

покоління відповідали запитам часу. Нині стає зрозумілим, 

що методики навчання, де основою була книга, вже не є 

актуальними, адже вони не можуть забезпечити всебічний та 

гармонійний розвиток дитини. Сучасний учень має не лише 

володіти інформацією, але ще й уміти її шукати, аналізувати 

та систематизувати відповідно до запитів суспільства, ось 

чому освітяни шукають нові та ефективні методи та 

технології, щоб сформувати необхідні компетенції у 

сучасного підростаючого покоління.  

Виклад основного матеріалу. Соціально-політичні 

явища, реформи та новітні технології сучасного світу 

неминуче привносять зміни в усі сфери діяльності людини. 

Освіта також не є виключенням. Багато педагогів знаходяться 

у постійному пошуку нових методів та форм роботи з 
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учнями, враховуючи професійні та компетентнісні запити 

суспільства, особистісну орієнтацію сучасної молоді.  

Дезидератом нині є застосування Інтернету та його 

ресурсів в освітньому процесі закладів загальної середньої 

освіти. Сучасне покоління цифрової молоді потребує нових 

способів подання інформації та роботи з нею. Сучасний 

школяр для успішного навчання повинен: мати 

безперешкодний доступ до найрізноманітніших джерел 

інформації через використання інтернет-ресурсів; виробити 

вміння якісно та оперативно опрацьовувати значні обсяги 

інформації, застосовуючи оптимальний для певного виду 

робіт інтернет-ресурс; на основі базових продукувати нові 

завдання та використовувати їх у майбутньому. 

Основною перевагою побудови нової освітньої 

парадигми із застосуванням інтернет-сервісів є їх 

доступність, оскільки на сьогоднішній день інформаційно-

комунікаційні технології досить міцно увійшли до навчальної 

діяльності на всіх щаблях освіти. Окрім цього, як показує 

практика, використання в освітньому процесі інтернет-

сервісів сприяє активізації пізнавальної активності, 

критичності мислення та формуванню творчого потенціалу 

школярів, позитивно впливає на підвищення рівня навчальної 

мотивації, що в сумі є потужним стимулом до досягнення 

чималих освітніх результатів. 

Ініціативи щодо розвитку різноманітних методик та 

способів роботи зі школярами за допомогою сучасних 

тенденцій освіти з використанням можливостей Інтернету 

можна вважати кроком до оновлення всієї матриці освіти, що 

продукує широке поширення інноваційних методів роботи з 

учнями. Відбувається не лише оновлення методів, а й засобів 

та інструментарію навчання, що використовуються вчителем 
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для проведення різних форм взаємодії з школярами: очної, 

дистанційної, колективної тощо. 

Необхідність використання інтернет-ресурсів 

обумовлена перш за все можливістю співпраці з людьми 

світу, обміном професійною інформацією з науковцями, 

фахівцями-експертами, творчими учнями, звичайними 

людьми, що діляться власним досвідом у будь-якій галузі. 

Можливість доступу до різного роду інформації, яка, за 

часту, не відображена у традиційних джерелах (підручниках) 

є дієвою для мотивації дослідницької та творчої роботи учнів. 

Мотивацією такої роботи є: 

 отримання розширеної та найактуальнішої

інформації з багатьох тем; 

 постійне оновлення даних;

 перспектива участі у глобальних учнівських

мережевих проєктах; 

 інтерактивний режим спілкування зі своїми

однолітками. 

Окрім зацікавленості та вмотивованості до навчання 

серед учнів, використання інтернет-ресурсів має ряд переваг і 

для педагогів, а саме: 

 доступ до всіх інтернет-ресурсів як інструменту
для розробки інтерактивних уроків; 

 доступ до дослідження ресурсів з метою
досягнення освітніх цілей; 

 можливість створення цікавого освітнього
контенту для використання на уроці (інтерактивні 
плакати, цифрові комікси, ментальні карти тощо); 

 вдосконалення спілкування та інтелектуального

обміну; 

 ігровий елемент освітнього процесу.
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Інтернет-ресурси також сприяють виробленню в учнів 

уміння працювати в команді (вирішення проблем у співпраці) 

та стимулюють до формування навичок створення 

персонального інтелект-продукту. Тож, як бачимо, 

застосування можливостей Інтернету в освітній діяльності 

допоможе реалізувати формулу Нової школи, в основу якої 

входять дитиноцентризм, компетентнісний зміст освіти, 

педагогіка партнерства на уроці та сучасне освітнє 

середовище. 

Аналізуючи сучасні дослідження можна стверджувати, 

що застосування різних інтернет-ресурсів допомагає в 

закладах загальної середньої освіти реалізувати особистісно-

орієнтований підхід в освітній діяльності, враховувати 

особисті здібності та вподобання учнів, їх схильність та 

зацікавленість тощо. Головним завданням, що постає перед 

вчителем, є вміння дібрати відповідний ресурс в мережі 

Інтернет, який буде дієвим для застосування на 

уроці [1, С.129]. 

На нашу думку, застосування інтернет-ресурсів входить 

до переліку важливих методичних засобів для організації 

сучасного освітнього процесу. Їх розмаїття та можливості є 

значними, але педагогу не обов’язково використовувати усі 

одразу, адже для освоєння інструментарію програм потрібен 

час, не говорячи вже про наповнення освітнім контентом. 

Зазначимо, що можливості Інтернету розкриваються повніше 

під час використання його для організації освітнього процесу, 

наприклад: виконання творчого завдання, колективного 

проєкту, організації перевірки засвоєння матеріалу в онлайн-

режимі. 

Інтернет-ресурси можна класифікувати на ряд 

підкатегорій їх застосування в освітній діяльності (рис.1): 
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Рис.1. Класифікація інтернет-ресурсів 

 

В оновленому змісті освіти пропонуються і нові форми 

роботи з учнями та їх оцінювання. Саме для урізноманітнення 

такої роботи доцільно застосовувати різний інструментарій. 

Для формувального оцінювання, наприклад, можна 

використати можливості інтернет-ресурсів для генерації QR 

кодів. Даний вид оцінювання дозволяє не лише оцінити, а й 

скоригувати процес навчання, адже призначений для 
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з’ясування чи успішно школярі справляються з освітніми 

завданнями, а також визначити, як необхідно будувати 

процес навчання в подальшому. У форматі коду можуть бути 

подані словесні спонукання до отримання кращих 

результатів, наголошення на творчих здібностях учня, 

зображення-індикатори успіху тощо. До таких ресурсів 

належать наступні: 

- QRcodes та Qrcode-pro – програми кодують текст,

посилання, E-mail, картинки, SMS. Вони безкоштовні та 

мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, є функція для 

комбінування кольорів фону та кодованого зображення. 

Також є можливість обирати як розмір так і градус повороту 

QR-коду; 

- Qr-code generator – дана програма передбачає дещо

ширший діапазон можливостей, ніж QRcodes, а саме: можна 

створювати статичний чи динамічний код, додавати логотип, 

має засоби для вивантаження растрового та векторного 

зображення коду тощо. Інтернет-сервіс є англомовним. 

- QRcode-monkey – сервіс, що в онлайн режимі створює
QR-коди різноманітних видів: відео, веб-сторінка, простий 
текст, зображення і т.п. Також є функція налаштування 
кольорової гами та дизайну, можна додавати зображення за 
вибором користувача [2]. 

Нині педагоги почали широко застосовувати Інтернет-

ресурси для створення інтерактивних робочих аркушів та 

електронних книг. Одним із топових ресурсів для освіти є 

Wizer.me. Сервіс дає можливість розробляти інтерактивні 

дидактичні матеріали для організації дистанційного навчання 

із використанням відео та текстової інформації, зображень та 

аудіо файлів; для роботи з інтерактивною дошкою під час 
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проведення уроку; організації представлення виконаних 

домашніх робіт та їх оцінювання. Використовуючи в роботі 

даний інтернет-ресурс вчитель має змогу запросити до 

спільної дослідницької діяльності учнів або організувати 

розробку декількох проєктів. 

Цікавим для використання та привабливим для 

школярів є сервіс розробки мультимедійних книг 

WriteReader. При роботі з ним найкраще прослідковується 

педагогіка партнерства, тобто простір, що будується на 

засадах рівності, діалогу та співпраці. Школярі самі 

розробляють макети мультимедійних книг, а вчитель 

виступає в ролі наставника або тьютора, тобто виконує 

коригуючу та супроводжуючу функції. 

До інтернет-ресурсів для створення інтерактивних 

робочих аркушів та електронних книг також відносяться: 

Book Creator, Ourboox,Formative і багато інших. 

Особливої уваги заслуговують Інтернет - ресурси для 

створення інтерактивних вправ та тестових завдань. 

Інструментарій для створення інтерактивних дидактичних 

матеріалів, вправ, завдань, які вчитель може використати, як 

для організації очної роботи на уроці, так і дистанційної або 

самостійної; для проведення позакласних заходів та 

самоосвіти. Майже усі сервіси багатомовні, або ж їхній 

інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Для роботи доступні цілі 

бібліотеки шаблонів завдань. Досить часто розробники, 

доповнюючи ресурси, додають найбільш затребувані функції-

можливості; наприклад, можливість генерування ментальних 

карт та розробки кросворду чи ребусу тощо. 

Дослідження науковців доводять, що візуальна 

інформація сприймається краще, ніж будь-яка інша, адже 

завдяки кольоровості образів, які вмикають емоційну 

складову вона систематизується швидше. 
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Яскравий образ, картинка, зображення, малюнок – 

запорука активності та запалу учня на уроці. Її яскравий 

образ та змістовий посил запам’ятовуються краще, ніж будь-

який інший вид інформації. Сучасним освітнім трендом є 

меми. Ними почали користуватися у соцмережах, де вони 

швидко отримали широке використання та популярність. 

Педагоги також взяли до уваги даний інструмент як 

можливість побудови нестандартного уроку. 

Меми – це дотепні картинки, що мають змістовий 

характер. В освітній діяльності вони почали 

використовуватись не так давно, але дуже подобаються 

школярам, адже робота з ними сприяє розвитку аналітичних 

здібностей, емоційного інтелекту та креативного мислення. 

Обмін мемами покращує освітню комунікацію. Досить часто 

меми є реакцією на події що відбуваються: наукові відкриття, 

політичну ситуацію, шкільне життя тощо. 

В освітній діяльності меми мають репрезентативне 

значення, як можливість влучно та дотепно відтворити 

прочитане або почуте на уроці, акцентуючи увагу на 

головному. Також це можливість продукувати дискусійну 

ситуацію, а потім пропонувати у вигляді мему дати відповідь-

реакцію на ситуацію. Тут учні зможуть виявити творчість та 

креативність із використанням сучасних інструментів. Для 

розробки мемів є ряд інтернет-ресурсів, наприклад: Meme 

generator, Meme arsenal. 

В навчальній діяльності як правило використовують 

мемів-інформаторів, при створенні яких в основу закладають 

фразу, афоризм, дискусійне питання. Для їх створення 

залучають і учнів, адже емоційна складова є близькою для 

них, а можливість використати метафори та оксюмурони 

(вирази, які складаються з двох взаємовиключних і 

суперечливих фраз або слів), як можливість показати 
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гостроту свого розуму, мотивують до самоосвіти та пізнання. 

Гумор та емоції гуртують та зацікавлюють, мотивують до 

співпраці та роботи в колективі. 

Потужним інструментом візуалізації інформації є 

інтерактивна стрічка часу. Нині маємо дієвий інструментарій 

інтернет-ресурсів з використанням якого можна розробити 

цікавий, інтерактивний, авторський дидактичний матеріал – 

стрічку часу. Такий матеріал може бути використаний в 

роботі вчителя з будь-якого предмету для візуалізації 

хронології розвитку процесів, подій, досліджень; створювати 

електронні освітні ресурси для вивчення тем, розділів, 

історичних віх розвитку будь-чого. Наприклад, позначка на 

шкалі часу за бажанням може мати стислий опис змістовного 

елемента теми в хронологічному порядку, посилання на 

мережевий ресурс тощо. Стрічку часу можна використати і в 

позакласній та виховній діяльності, це дієва можливість 

спланувати власну роботу над проєктом. 

Інтернет-спільнота дає досить широкий вибір 

прикладних програм та веб-сервісів, які дають зможу 

розробити дану візуалізацію не прикладаючи багато зусиль та 

заощаджуючи робочий час – Timetoast, Timeline.JS, 

Time.Graphics, Sutori, Dipity, WheninTime. Кожен із 

перелічених ресурсів дає можливість організувати спільну 

або колективну роботу. Цією роботою керує автор стрічки, як 

правило вчитель, а в співавтори запрошуються або усі 

бажаючі, або вибіркоково зазначені учні, учасники проєкту. 

Роль педагога залишається коригуючою, адже лише він може 

видаляти події та редагувати всю стрічку; інші учасники 

лише додавати та редагувати змістове наповнення. 

В межах дослідження інтернет-ресурсів для освіти варто 

зупинитися на розробці та використанні різного роду 

візуалізацій складного теоретичного матеріалу, тобто 
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інфографіці. В науковій літературі під інформаційною 

графікою розуміють спосіб подання основної інформації за 

допомогою яскравих схематичних зображень, що мають 

визначений зміст. Робота з таким інструментом дає змогу 

трансформувати нелегкий навчальний текст, числову 

інформацію на яскраву графіку, що акцентуватиме увагу на 

ключових місцях. Це допоможе не лише запам’ятати, а й 

легше засвоїти, осмислити та вдумливо опрацювати матеріал. 

Інформація стане доступнішою, звідси – мотивація до 

освітнього процесу покращиться. Існують багато видів 

подання інформації з допомогою інфографіки: інфографіка-

порівняння, інфографіка-інструкція, інфографіка-схема, 

інфографіка-карта, інфографіка-таймлайн, інфографіка-

плакат, інфографіка-статистика тощо. Характеристики кожен 

вид не потребує, адже в назві закладено зміст. Для роботи над 

візуалізацією освітнього контенту є значна кількість інтернет-

ресурсів, для прикладу: Easelly, Canva, Prezi, Draw.io, 

Venngage, Piktochart, Visme, Hohli, Tricider, Straw poll, Doodle, 

Flisti,Poll,  Everywhere та ряд інших. Більшість є умовно 

безкоштовними, що дозволяє користувачеві спочатку 

спробувати роботу з даним ресурсом, а потім обрати 

найзручніший та придбати можливість користуватися 

розширеними опціями, що є лише у платній версії. Цінність 

даного ресурсу як інструментарію для активізації освітнього 

процесу є значною [2]. 

Висновки. Таким чином, існуючі на сьогоднішній день 

інтернет-ресурси є дієвими для активізації освітнього та 

виховного процесу. Широке їх застосування обумовлює 

необхідність наукового та методичного опису їх 

можливостей, переваг та недоліків для педагогів практиків, 

спрощення їм процесу пошуку новітніх методик для роботи з 

сучасною молоддю, цифровим поколінням учнів Нової 
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школи. Розв’язання проблеми як має проходити процес 

інтеграції та глибина його впровадження у освіту дозволяє 

говорити про побудову нової освітньої парадигми. Нині в 

сучасному освітньому просторі ці тенденції настільки суттєві, 

що науковці почали говорити про процес трансформації 

класичного викладання в простір Інтернет.  
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§2.4 РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ  

(Стогова О.В., Сумський державний університет) 

Вступ. У наслідок російської агресії та відповідних 

санкцій світ опинився під загрозою глобальної кризи, що 

вимагає пошуку нових методів вирішення суспільних, 

політичних та економічних проблем. Одним із таких дієвих 

методів можна вважати вдосконалення управління на 

центральному та місцевому рівнях, що часто потребує зміни 

територіальної основи управлінських органів. Спробуємо 

розглянути досвід європейських держав у сфері реформування 

адміністративно-територіального устрою у попередній кризовий 

період. Так, під час фінансово-економічної кризи 2008 року не 

лише центральна, але й регіональна та місцева влада змушена 

була адаптуватися до нових умов. Були проведені численні 

реформи організації діяльності і компетенції органів 

регіонального та місцевого рівня. 

Виклад основного матеріалу. Реформи, пов'язані з 

територіальними перетвореннями, э досить поширеними у 

Європі ще з кінця ХХ ст. Як правило, вони пов'язані з 

укрупненням муніципалітетів шляхом злиття, а також так 

званою регіоналізацією території. Цей реформаторський рух, 

заснований на концепції Європи регіонів, був дуже активним 

у 1980-х та 1990-х роках ХХ ст., і, починаючи з перших ознак 

фінансової кризи 2008 року, отримав подальшого розвитку. 

Метою адміністративно-територіальних реформ європейських 

держав стала не лише децентралізація публічної влади, а й 

скорочення державних витрат на місцеве самоврядування, а 

також адаптація місцевих та регіональних органів влади до 

бюджетних та функціональних обмежень, що накладалися 

центральними органами влади.  
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Європейські країни у період кризи балансували між 

децентралізацією та рецентралізацією публічної влади. 

Тенденції делегування повноважень органів державної влади 

на місцевий та регіональний рівень викликали питання щодо 

відмови держави від виконання своїх функцій. Паралельно із 

перерозподілом компетенцій реформувалася і територіальна 

організація влади. Безумовно, економічна та фінансова криза 

була не є єдиною причиною адміністративно-територіальних 

реформ європейських держав. Певні зміни були результатом 

прагнення до реалізації подальшої європейської інтеграції та 

зобов'язань, що випливають із ратифікації Європейської 

Хартії місцевого самоврядування 1985 р., чи інших умов, що 

висувалися до приєднання країни до Європейського Союзу. В 

Ісландії реформа була реакцією на кризу, яка вразила країну, 

у той час як у Бельгії реформа спрямовувалася на зміцнення 

регіоналізації країни [1, С. 56; 2, С. 4]. 

Хвиля реформ 2008–2017 років стала наслідком 

тенденції територіальної оптимізації, яка проявилася кілька 

десятиліть тому і зберігає свою актуальність. Так, у Данії і 

Греції 2007 та 2011 рр. відповідно здійснювалася реформа 

злиття муніципалітетів, додаткові повноваження були 

передані албанським містам та муніципалітетам. Внаслідок 

реформи 2014 р. було здійснено передачу певних 

повноважень містам та муніципалітетам, насамперед це 

стосується водорозподілу, управління відходами та 

лісокористування. Таким чином, місцевий рівень влади 

зміцнився паралельно із прагненням держав до більшої 

інтеграції на європейському рівні. У той же час, місцева та 

регіональна влада країн Європи розробляли програми з 

раціоналізації діяльності, підвищення ефективності та 

скорочення видатків. Крім того, уряди заохочували 

міжмуніципальне співробітництво, містам і муніципалітетам 
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надавалося більше повноважень в управлінні державними 

службами на місцевому рівні. Коли 2008 р. вибухнула 

фінансова криза, Ісландія надзвичайно сильно постраждала 

від її наслідків, проте обрала нетрадиційну політику 

відновлення, яка встановлювала нові правила нагляду, 

моніторингу у політиці та фінансах країни. На додаток до 

подальшої децентралізації послуг було встановлено суворіші 

бюджетні правила для місцевих органів влади, а також 

розширено механізми місцевої демократії та громадянської 

участі. Процес розроблення та реалізації цих реформ 

базувався на партнерстві між державою та муніципалітетами.  

У 2007 р. адміністративно-територіальна реформа Данії 

призвела до масового об'єднання муніципалітетів, внаслідок 

чого їхня кількість скоротилася з 271 до 98. Для нових 

муніципалітетів використовувся жорсткий кількісний 

критерій – не менше 20 000 жителів. 15 графств, які існували 

у країні, також були об'єднані у п'ять великих регіонів. 

Перерозподіл повноважень між різними рівнями влади 

потребує серьозного аналізу відповідно до Європейської 

Хартії місцевого самоврядування 1985 р. [3]. Проста 

децентралізація може замаскувати відмову держави від 

виконання своїх повноважень, однак слід зазначити, що 

загальний рух децентралізації держав Європи, розпочатий до 

кризи, був поставлений під загрозу в деяких країнах 

внаслідок централістських тенденцій держави під час кризи. 

Такі реформи нині пояснюються прагненням досягти більшої 

економії за рахунок масштабу надання адміністративних і 

соціальних послуг та скорочення державних витрат. Вони 

можуть також служити засобом відновлення політичного 

контролю центральної влади над повноваженнями, 

делегованими місцевій та регіональній владі. Наприклад, в 

Ірландії, як і в Угорщині таке повноваження, як розподіл 
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води, тепер має керуватися урядовою установою, а в Молдові 

було вжито заходів щодо передачі всіх повноважень, 

пов'язаних із питаннями освіти, центральному уряду. Така 

тенденція до централізації наслідком має втрату повноважень 

органів влади нижчого рівня на користь вищого. Так, в Іспанії 

державні послуги, що надаються муніципалітетами з 

населенням менше 20 000 осіб, мають бути передані 

провінційній владі. Критерій чисельності населення також 

застосований у Фінляндії, де міжмуніципальне 

співробітництво стало обов'язковим для управління 

місцевими державними службами. У Чеській Республіці було 

прийнято закон, за яким багато послуг для громадян повинні 

надаватися лише великими місцевими органами влади. 

Нарешті, закон Угорщини зобов'язує муніципалітети 

об'єднувати свої служби, щоб мати можливість закривати 

муніципальні підрозділи дрібніших муніципалітетів, які при 

цьому зберігають свій адміністративний статус. Нажаль, 

немає гарантій того, що централізація повноважень 

забезпечить суворий контроль над витратами, але, ця 

тенденція точно є загрозою для самостійності місцевого 

самоврядування, оскільки нові правила запроваджуються 

згори та послаблюють взаємозв'язок, встановлений між 

громадянами та місцевими органами влади. Адміністративно-

територіальні реформи, здійснені в Європі у період кризи, як 

правило, полягають у злитті органів влади на місцевому 

або/та регіональному рівнях. Такий підхід небезпечний для 

місцевого самоврядування, особливо якщо інтереси місцевого 

населення не враховуються. У більшості європейських 

держав муніципалітет є базовим територіальним рівнем. 

Проте за останні десятиріччя проведено безліч реформ з 

метою скорочення їхньої кількості, поліпшення управління 

місцевими державними службами та скорочення витрат.З 
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метою заохочення злиття муніципалітетів державою 

пропонуються політичні чи фінансові стимули, особливо у 

Швейцарії та нових землях Німеччини. 

 Греція надзвичайно активно проводила злиття 

муніципалітетів, починаючи із Закону 3852/2010 «Про нову 

структуру самоврядування та децентралізацію», в результаті має 

дворівневу структуру місцевого самоврядування, що складається 

з 325 муніципалітетів (до реформи 1 033 муніципалітета і 

13 регіонів, що замінили 54 префектури). Реформа зберігла 

деконцентровану освіту в Греції, нові муніципалітети 

поділено на місцеві громади (з населенням менше 2000 

громадян) та муніципальні громади (з населенням понад 

2000). Реформа Каллікратіса надала муніципалітетам та 

регіонам розширені повноваження. Функції регіонального 

планування та розвитку було покладено на 13 нових 

самоврядних регіонів, які також керують регіональними 

програмами Європейського Союзу. Деякі обов'язки щодо 

місцевого розвитку, захисту дітей, догляду за літніми 

людьми, соціальної допомоги безробітним та бідним, 

охорони здоров'я були передані муніципалітетам. Регіони 

несуть відповідальність за довкілля, зайнятість, освіту, 

культуру та спорт, цивільний захист, розвиток сільських 

районів. Відповідно до Конституції острівні муніципалітети 

можуть здійснювати додаткові повноваження, що в інших 

випадках здійснюються регіонами [2, С. 35; 4]. Інший варіант 

централізації влади був обраний в Ірландії, де муніципальні 

ради скасовувалися на користь округів у 2014 р., тим самим 

скоротивши кількість органів влади першого рівня зі 114       

до 31. 

 У Туреччині було проведено територіальну реформу за 

якої села зберегли певну самостійність, проте ті, на території 

яких проживає менше ніж 2000 жителів, втратили статус 
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органу місцевої влади [5]. Муніципалітети досягли значної 

економії за рахунок ефекту масштабу міжмуніципального 

співробітництва, яке часто заохочується центральним урядом 

з метою підвищення ефективності та скорочення бюджету. 

Міжмуніципальне співробітництво активно 

розвивається  в Австрії, на Кіпрі [6] та в Італії [1, С. 145], а 

також у державах за межами Європейського Союзу. У зв'язку 

з великою кількістю муніципалітетів у Франції склалася дуже 

специфічна ситуація. З 01.01.2014 р. набрав чинності закон, 

який зобов'язав усі муніципалітети увійти до складу EPCI 

(Public Institution of Inter-municipal Cooperation) – публічної 

установи міжмуніципальної співпраці з податковими 

повноваженнями [1, С. 39]. Ці механізми не обмежують 

самостійність муніципалітетів, але забезпечують їм доступ до 

ефективного управління державними послугами за 

збереження оптимального розміру. Для скорочення витрат 

місцевого самоврядування в багатьох країнах Європи, 

наприклад, у Греції, Туреччині, Португалії та Ірландії, значно 

зменшили кількість депутатів в представницьких органах.  

Внаслідок ухвалення конституційного закону Австрії 

«Про розвиток міжмуніципального співробітництва» 2011 р. 

були значно розширені права муніципалітетів на створення 

міжмуніципальних асоціацій навіть за межами земель, 

головним чином для підвищення ефективності надання 

послуг не лише в рамках власних, а й делегованих 

повноважень. Також проведено реорганізацію послуг та 

вдосконалено управління персоналом на місцевому рівні, 

прийнято програми зі скорочення витрат, сприяння 

інноваціям та модернізації державного управління.  

Звичайно, не всі країни наслідують тенденції 

укрупнення базових одиниць місцевого самоуправління, 

Грузія навпаки здійснила адміністративно-територіальну 
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реформу шляхом ділення муніципалітетів, кількість яких в 

результаті збільшилася з 69 до 400, що потенційно наближає 

місцевих представників до своїх виборців, але це призвело до 

побоювань мерів щодо збільшення залежності від 

центральної влади, оскільки менший розмір муніципалітетів 

призводить до зменшення їхньої політичної ваги [2, С. 33].  

Таким чином, фінансово-економічна криза 2008 р. 

спонукала до розвитку тенденції підвищення ефективності за 

рахунок надання послуг більшій кількості споживачів та 

внутрішніх програм скорочення витрат в органах влади. 

Проте дуже важливо, щоб злиття та реорганізація 

здійснювалися відповідно до принципів місцевого 

самоврядування, субсидіарності та в інтересах місцевого 

населення. 

Європейський Союз у період, що розглядаємо, ще 

включаючи Велику Британію, охоплював 276 регіонів, що є 

об'єктами регіональної політики, зі значними відмінностями у 

розвитку. За період після розширення ЄС у 2004 році 

відбулися значні позитивні зрушення у розвитку багатьох 

регіонів як у «старій» (15 країн — 218 регіонів), так і в 

«новій» (13 країн — 58 регіонів) частині [2, С. 2]. Темпи 

зростання більш розвинених країн відставали через вплив 

рецесії 2008–2009 років. При цьому зростання відбувалося 

нерівномірно і в менш розвинених регіонах, тому показники 

міжрегіональної нерівності навіть зросли. Як наслідок, після 

рецесії 2008–2009 років процеси зближення двох груп країн, 

«старих» та «нових» членів ЄС, сповільнилися.  

Фінансово-економічна криза стала каталізатором 

адміністративно-територіальних реформ країн Європи, метою 

яких є оптимізація адміністративно-територіальної 

організацій влади, забезпечення чіткого розмежування 

повноважень, здійснюваних кожним рівнем публічної влади, 
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а також економія витрат державного бюджету. При цьому в 

Європі спостерігається тенденція регіоналізації, що 

проявляється у створенні нових або зміцненні існуючих 

регіонів, розширенні їхньої компетенції та закріпленні їхньої 

ролі як повноправних суб’єктів європейської політики. 

Регіоналізація активно здійснювалася у Румунії: у 

вісьмох її адміністративних регіонах створені повноцінні 

регіональні органи влади, що передбачає передачу 

повноважень, які раніше здійснювалися центральною 

державою, муніципалітетами та повітами. Основною метою 

цієї реформи є ефективне управління європейськими 

фондами. Аналогічні обговорення були проведені у Швеції та 

Словенії. Разом із тим, є дані про те, що зміцнення 

регіонального рівня влади часто призводить до послаблення 

проміжних рівнів. В інших державах, наприклад, в Албанії, 

Грузії, Мальті, Ірландії та Словаччині процеси, спрямовані на 

зміцнення регіонів, здійснюються або шляхом перегляду 

територіального поділу, або шляхом надання йому більшої 

гнучкості. У Польщі, Франції та Німеччині регіонам було 

надано більше повноважень, зокрема у галузі економічного 

розвитку. Іншою метою реформ є адміністративно-

територіальна оптимізація, спрямована на уникнення 

дублювання між кількома компетенціями. Можна зробити 

висновок про загальне зміцнення регіонального рівня 

публічної влади в європейських країнах, але відмінності у 

статусі цього рівня влади в європейських країнах 

пояснюються відсутністю чинного нормативно-правового 

акту, що конституював би концепцію регіонального 

самоврядування. 

Наприкінці 80-х років ХХ століття Євростатом 

(Агентством статистики ЄС) була запропонована єдина 

багаторівнева система регіонів ЄС — «Номенклатура 
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територіальних одиниць для статистичного обліку — NUTS», 

яка набула формального статусу 2002 р. Виділяються три 

рівні NUTS, які зазвичай збігаються з національними сітками 

адміністративно- територіальних одиниць відповідного 

розміру [4, С. 2; 2, С. 3]. Станом на 01 травня 2015 р. у 27 

країнах ЄС було 98 регіонів NUTS-1; 276 регіонів, які є 

об'єктами регіональної політики ЄС та  NUTS 2-го рівня; 1342 

регіони — 3-го рівня.  

Однак інші дослідники вважають, що деякі країни 

(Мальта, Люксембург, Кіпр) представляють лише один регіон 

NUTS-2, а потужні столичні регіони великих країн 

(наприклад Лондон) поділені на кілька адміністративних 

одиниць. Чисельність населення в регіонах NUTS-2 

коливається від 12,1 млн. жителів в Іль-де-Франс (Париж і 

найближчі передмістя) до 128 тис. осіб в італійському регіоні 

Валле-д'Аоста.  

Цікаво, що території навколо великих міст охоплені 

новим напрямом, що отримав назву «метрополізація». 

Особливу увагу з цього приводу привертає досвід Італії, де 

спостерігається певна поляризація поглядів щодо розвитку 

столиці (città metropolitana). Ця реформа також є актуальною 

темою дебатів у Франції, де внаслідок угоди між місцевими 

політичними партіями створений столичний район 

(Метрополь) з особливим статусом, яким також наділене і 

місто Ліон, місцева влада якого тепер отримала розширені 

повноваження [5, С. 32].  

У Туреччині в результаті реформи 2013 р. 

адміністративно–територіальний устрій набув чотирирівневої 

структури: метропольні муніципалітети, столичні 

муніципалітети (у межах адміністративних центрів провінцій 

з населенням менше 750 тисяч осіб та районів у великих 

містах) та міські муніципалітети (у межах міст та міських 
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поселень) [5]. Метропольні муніципалітети існують в Анкарі, 

Стамбулі, Ізмірі, Анталії, Бурсі, Коньї, Манісі, Мерсіні, 

Ерзурумі та інших найбільших містах Туреччини. На чолі цих 

муніципальних утворень стоять обрані городянами 

градоначальники [5]. Пропозиції з метрополізації також 

обговорюються в Польщі та Нідерландах. 

Ухвалення Закону Франції № 2010-1563 «Про реформу 

територіальних колективів» від 16.12.2010 р. було лише 

першим кроком реформи. Для впровадження норм закону 

французький уряд прийняв декрет «Про організацію та 

діяльність департаментських комісій з міжмуніципального 

співробітництва». Декрет передбачав створення на рівні 

департаментів комісій, які мають розробляти заходи щодо 

розвитку міжкомунального співробітництва. Метою даних 

комісій стала оптимізація територіальної організації влади та 

повне покриття території Франції до 01.06.2013 р. органами 

міжмуніципального співробітництва. До 01 січня 2012 

міжмуніципальним співробітництвом було об'єднано 35 303 

комуни, що налічували 59,3 мільйона жителів (96,2% від 

загальної кількості комун та 90,2% населення) [1, С. 483].  

Як заходи оптимізації органів влади використовуються: 

обмеження щодо кількості персоналу та розмірів заробітної 

плати, розробка внутрішніх програм підвищення 

ефективності, скорочення витрат та заохочення інновацій. 

Такі реформи поширені у всьому Європейському Союзі, а 

також у Албанії, Молдові, Швейцарії. 

В Австрії адміністративно-територіальна реформа 2011 

р. була проявом тенденції до скорочення бюджетних 

видатків, але Закон «Про міжмуніципальне співробітництво» 

2011 р. досі не досяг своєї мети, адже шість із дев'яти земель 

не застосовують його [2, С. 21], тому муніципалітети, як і 

раніше, не вільні у виборі шляхів співпраці. Крім того, в 
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Австрії було також запроваджено програми, спрямовані на 

заохочення місцевих органів влади до модернізації своїх 

послуг та використання передових ідей.  

У деяких європейських державах правила бюджетної 

оптимізації торкнулися і місцевих виборних представників. 

Так, винагорода місцевих виборних посадових осіб в Іспанії 

була обмежена, а кількість виборних представників 

скорочена в Нідерландах та Ірландії, де у 2014 р.  проведено 

реформи державного управління та місцевого 

самоврядування [7]. 

Таким чином, місцевій та регіональній владі вдалося 

пристосуватися до змінних економічних умов і взяти на себе 

важливу роль у повсякденному управлінні кризою, реагуючи 

на потреби громадян відповідно до принципу субсидіарності. 

Бюджетні обмеження місцевих органів влади вплинули на 

щоденне життя місцевих громад. Деякі послуги більше не 

надаються на дореформеному рівні навіть якщо політичні 

повноваження влади залишаються незмінними на місцевому 

та регіональному рівнях.  

Висновки. Фінансова, економічна і соціальна криза 

2008 року помітно вплинула на підхід Європи до організації 

надання адміністративних і соціальних послуг та питання 

фінансової незалежності регіонів і муніципалітетів. Проте 

проведені у 2008-2017 рр. адміністративно-територіальні 

реформи враховують прагнення до більшої децентралізації та 

реалізації принципу субсидіарності, що відстоюється 

Європейським Союзом та Радою Європи. На жаль, деякі дії 

національних урядів суперечать цим принципам. Крім того, 

можна спостерігати  приклади рецентралізації повноважень 

органів влади, відмови від доступності місцевих органів 

влади громадянам внаслідок створення нових укрупнених 

територіальних утворень та жорстких бюджетних обмежень. 
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На наш погляд, держави мають категорично відмовлятися від 

будь-якого процесу рецентралізації без попередньої 

консультації, а також від будь-якого рішення, яке б поставило 

під сумнів принцип субсидіарності, оскльки такі законодавчі 

та організаційні зміни призводять до послаблення ролі 

місцевого та регіонального рівня у внутрішній діяльності 

європейських держав.  

Проаналізовано проведені адміністративно-

територіальні реформи у Європі, їх наслідки для місцевої та 

регіональної автономії. Зроблено висновок, що наявні 

бюджетні обмеження, тенденції національних урядів до 

рецентралізації повноважень, зменшення повноважень 

місцевої та регіональної влади, ставлять під загрозу 

досягнутий рівень децентралізації та субсидіарності. 
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§2.5 ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК ПРОЦЕСУ РЕФЛЕКСИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ (Трубіцина О.М., Державний Заклад 

«Південноукраїнський  національний педагогічний університет»                     

імені К. Д. Ушинського) 

 

Вступ. Як наголошено у Національній доктрині 

розвитку освіти в Україні в ХХ1 столітті, нові пріоритети й 

соціокультурні цінності, що обумовлюють необхідність 

інноватизації змісту, засобів, форм і методів професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, 

сприяли значній активізації наукових досліджень у різних 

напрямках.  
За останні роки з’явилося чимало наукових розвідок і 

практичних питань присвячених дослідженню рефлексивного 

управління навчальною діяльністю учнів та студентів 

(Л. Верзунова, О. Ільїна, О. Найн , Г. Щербан та Т. Щербан  

та ін.); рефлексивного управління процесом становлення 

майбутнього вчителя (М. Сайгушев). 

У нашому попередньому дослідженні [1] ми розглянули 

проблему організації професійної підготовки майбутніх 

учителів, здатних до реалізації функцій рефлексивного 

управління. З урахуванням існуючих напрацювань ми 

продовжуємо досліджувати зміст і форми професійної 

підготовки майбутнього вчителя іноземної (англійської) мови 

в аспекті оволодіння ним основами рефлексивного 

управління у сфері їх майбутньої професійної діяльності, та, 

зокрема, на рівні мікросистеми «учитель – учні».  

Виклад основного матеріалу. Як засвідчив аналіз 

філософської, соціологічної та психолого-педагогічної 

літератури, проведений нами раніше, факт реального 

існування педагогічної діяльності як особливої і відносно 
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самостійної сутності, що має свою неповторну специфіку та 

внутрішню структуру, що функціонує через механізм 

рефлексивного управління, вважається на сьогодні 

домінуючим у більшості дослідників. Однак далі констатації 

цієї об’єктивної закономірності більшість з них не йдуть, 

беручи цю тезу за таку, що не потребує доведення аксіоми. 

Саме тому, не випадково, починаючи подальшу 

конкретизацію сутності внутрішнього механізму 

рефлексивного управління як засобу буття та функціонування 

педагогічної діяльності сучасного вчителя, покликаного 

ствердити гуманістичну, тобто дійсно суб’єкт-суб’єктну та 

особистісно зорієнтовану основу навчально-виховного 

процесу, ми звернулися до пошуку надійних логіко-

методологічних засад, що дозволяють отримати більш-менш 

аргументовані відповіді на питання, які нас цікавлять. Саме 

тому ми вважали за конструктивний такий підхід, який 

відбивається у соціотехнічній концепції діяльності 

Г.П. Щедровицького [2]. Як результат, далі, через положення 

такої концепції ми розпочали спробу наукового 

обґрунтування специфіки і функцій рефлексивного 

управління як невід’ємної та сутнісної характеристики 

педагогічної діяльності вчителя сучасного типу. 

Розглядаючи особливості диференціації праці і 

виділення як самостійних сутностей окремих професійних 

занять та професій, Г.П.Щедровицький зосереджує свою 

увагу на тому, що з поширенням й ускладненням соціального 

досвіду та з відокремленням розумової праці від фізичної у 

рамках стосунків з передачі соціального досвіду, які стихійно 

виникли між поколіннями, сформувалась і пізніше 

відокремилась як відносно самостійний вид людської 

діяльності – педагогічна діяльність. Її найважливішою 
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функцією стала передача соціального досвіду, тобто функція 

соціального успадкування культури. 

З погляду автора, така функція полягає в тому, аби 

забезпечити формування в індивідів діяльностей згідно із 

зразками, що представлені у сфері культури як «жива», 

реально здійснювана діяльність або ж як знакові засоби та 

продукти діяльності. Так, педагог, абсолютно незалежно від 

його волі й бажання, постає як елемент культури, що в силу 

свого соціального статусу є живим носієм деяких діяльностей 

та покликаний, саме тому, розгортати їх як зразки для 

наслідування при передачі молодому поколінню [2]. 

На думку автора, із появою спеціальних навчальних 

засобів, діяльність учіння, перетинаючись із діяльністю 

навчання, поступово починає підлягати їй, виступаючи як 

елемент, що входить до структури педагогічної діяльності та 

нею ж управляється. Як наслідок, утворюється особлива 

конструкція, представлена довгими рядами залежних один від 

одного спеціальних навчальних засобів та відповідних 

ситуацій навчання, що включають широкі системи життєвих 

взаємин індивіда до інших людей, до педагога, до оточуючих 

явищ тощо, які транслюються та будуються штучно з метою 

навчання та виховання. 

Як наслідок, підкреслює Г.П. Щедровицький, протягом 

історичного розвитку суспільства педагогічна діяльність 

починає розгортати свою сутність через ієрархічну безліч 

підсистем у вигляді відносно самостійних діяльностей: 

проектувальної, конструктивної, управлінської, 

комунікативної, діагностичної, де учасники навчально-

виховного процесу об’єднуються соціальною організацією за 

допомогою соціотехнічних дій, що з необхідністю включає 

«свідомість, управління, виконання» [3]. 
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Отже, основою навчання, з точки зору зазначеного 

автора, є акти комунікації, у тому числі й інтеріоризовані, які 

являють собою рефлексію, що обумовлює розуміння смислу 

речей та дій. Саме через це педагогічна діяльність, за 

Г.П. Щедровицьким, є оперативною діяльністю, у структурі 

якої має місце система рефлексивного управління, що 

складається із керованого об’єкта – навчально-пізнавальної 

діяльності учнів та керуючої підсистеми, яка включає, окрім 

засобів навчання і виховання, ще й учителя, як людину, 

покликану виконувати функції централізованого планування, 

організації та контролю, тобто управління педагогічним 

процесом. 

Отже, виводить автор, педагогічна діяльність як 

метадіяльність, тобто діяльність з управління учителем, як 

основним суб’єктом навчання і виховання, процесами 

управління, що здійснюються учнями, як суб’єктами 

навчально-пізнавальної діяльності, споконвічно є соціальною, 

системною та рефлексивною. Причому сама рефлексія постає 

особливою дією, необхідною у колективній діяльності, що 

здійснюється спільно вчителем та учнями у сфері навчально-

виховного процесу [4]. 

Ґрунтуючись на ідеях попереднього автора, О.В. Кудрін 

доходить висновку, що рефлексивне управління є 

іманентною, необхідною та атрибутивною рисою навчально-

виховного процесу, що має суб’єкт-суб’єктний характер. Але 

педагогічна діяльність, виступаючи керуючим центром, 

відіграє провідну роль у сфері такого процесу. На цій підставі 

автор обґрунтовує необхідність спеціальної – тобто 

управлінської підготовки майбутніх учителів, пропонуючи 

оцінювати її ефективність з погляду якісних і кількісних 

показників. До кількісних показників, за О.В. Кудріним, 

належать: час, витрачений на ухвалення та реалізацію 
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управлінського рішення; кількість й набір дій, 

використовуваних при реалізації управлінського рішення; 

процесуальна точність та економічність при виконанні 

управлінських дій суб’єкта педагогічної діяльності. До 

якісних показників належать: осмисленість та теоретична 

обґрунтованість способів розв’язання управлінських завдань; 

оригінальність їх інструментовки; узагальненість та 

універсальність реалізованих стратегій рішення 

управлінських завдань [5]. 

Водночас О.В. Кудрін не обґрунтовує структури самого 

феномена педагогічного управління як іманентної 

властивості професійної діяльності вчителя, а також 

відповідних управлінських умінь та властивостей особистості 

як суб’єкта навчально-виховного процесу, що значно 

ускладнює розуміння сутності розглядуваних питань, які й 

досі залишаються малодослідженими. 

Підкреслюючи, що предметом професійної діяльності 

вчителя є «інша», тобто навчально-пізнавальна діяльність учнів, 

Ю.М.Кулюткін та Г.С.Сухобська вбачають сутність педагогічної 

діяльності, виходячи із специфічних особливостей її 

внутрішнього механізму, що функціонує на основі принципів 

рефлексивного управління. Через посередництво механізму 

рефлексивного управління, як зазначають автори, вчитель не 

тільки цілісного відбиває «внутрішню картину світу» своїх учнів 

та своєї особистості як професіонала, але й здатний з більшою 

вірогідністю цілеспрямовано її перетворювати, поглиблювати, 

коректувати та розвивати. Очевидно, що йдеться саме про таке 

управління діяльністю учнів, коли учитель: «а) ставить учня у 

позицію активного суб’єкта навчання, що здійснюється у 

загальній системі колективної роботи класу; б) розвиває здатність 

учня до самоврядування (саморегуляції, самоорганізації, 

самоконтролю) власної діяльності; в) організовує процес 
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навчання як рішення навчально-пізнавальних проблем на основі 

творчої взаємодії (діалогу) з учнями» [6, с.11]. 

Аналізуючи специфіку рефлексивного управління, що 

лежить в основі гуманістично, тобто особистісно-

орієнтованої педагогічної діяльності вчителя,  І.Д. Бех,  

Ю.М. Кулюткін  та  Г.С. Сухобська звертають увагу на те, що 

під час такого процесу він здійснює два види функцій: 

проектує предметний зміст навчально-пізнавальної діяльності 

учнів; конструює форми їх спільної діяльності як учасників та 

суб’єктів навчально-виховної взаємодії та комунікації. Крім 

того, підсумовують автори, рефлексивний характер 

управлінського механізму педагогічної діяльності 

виявляється і у ставленні вчителя до себе. Так, починаючи 

активно спілкуватись з учнями, стаючи одним з учасників 

діалогу з ними, вчитель одночасно не втрачає контролю над 

собою як професіоналом, оскільки оцінює себе як суб’єкта 

педагогічної взаємодії з точки зору того, якою мірою 

пощастить йому зорганізувати навчальний процес та якою 

мірою будуть активні у ньому учні [7,с. 186]. 

Відзначимо, що така дослідницька позиція 

конкретизувалась у роботах О.С.Анісімова, М.Д.Іванова, 

Т.І.Левченко, В.І.Лозової, С.О.Сисоєвої, І.П.Татур та інших 

авторів. 

Зокрема, О.С.Анісімов та І.Д.Бех, підкреслюють, що 

своєрідність діяльності вчителя полягає в тому, що вона 

виявляється і функціонує подвійно: то в ситуації реального 

управління й організації навчально-пізнавальної діяльності 

одного або групи учнів; то в ситуації рефлексивно-

критичного усвідомлення та проектування корекцій власної 

практичної активності за умов педагогічного процесу. 

Важливо, що автор пов’язує останню ситуацію з рефлексією 

учителем як якості самої навчально-пізнавальної діяльності 
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учнів, так і способу функціонування цілісного педагогічного 

процесу, ефективність якого, на його думку, визначається 

сукупністю й адекватністю управлінських дій суб’єкта 

педагогічної діяльності. Причому, в залежності від того, що 

складає домінуючий об’єкт рефлексії вчителя: чи навчально-

пізнавальна діяльність учнів, чи власна практична діяльність, 

або ж цілісна педагогічна ситуація, - управлінський аспект 

педагогічної діяльності може виявлятися на якісно різних 

рівнях спеціалізації із точно визначеним набором функцій 

суб’єкта управління, як-от: учителя - предметника, вчителя-

методиста, учителя-дослідника [8,с. 38]. 

Іншими словами, об’єктом управління у сфері 

навчально-виховного процесу є система діяльності суб’єктів, 

а саме: педагогічна діяльність учителя, як керуючого центру, 

так і навчально-пізнавальна діяльність учнів, як керована 

підсистема. Отже, предмет управління складають 

управлінські стосунки, що виникають при взаємодії вчителя з 

учнями у процесі підготовки, ухвалення та реалізації 

управлінського впливу. Причому управлінські стосунки 

виступають як зв’язки, що відбивають організацію спільної 

діяльності вчителя й учнів як активних учасників 

педагогічного процесу. Такі стосунки характеризуються 

обміном діяльністю, що виступає як обов’язкова умова їх 

існування як суспільних стосунків. Обмін діяльністю 

відбувається безперервно, оскільки результатом діяльності 

керуючої підсистеми «вчитель» є керуюче рішення, а у 

результаті діяльності підсистеми «учні» відбувається як 

перетворення і розвиток їх самих, так і засвоєння ними 

необхідної сукупності знань, умінь та навичок. 

Оскільки розглянута нами система охоплює досить 

значну кількість учасників, то регулювання стосунків між 

ними складає досить важке завдання управління для учителя. 
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Обумовлюється це, на нашу думку, тим, що таке завдання є 

не формально управлінським, оскільки стосунки, що 

виникають при взаємодії між учасниками педагогічного 

процесу, є стосунками міжособистісними, міжколективними. 

Тобто ці стосунки складають такий виховний механізм, 

завдяки якому особистість учня виступає сукупністю усіх 

суспільних відношень. 

Саме тому формування відношень управління між 

керуючою та керованою підсистемами, між ступенями, що 

представлені вертикальними зв’язками та ланками управління 

у вигляді горизонтальних зв’язків, стосунків міжособистісних 

та міжколективних, є одним з найважливіших завдань 

учителя, що здійснює управління цілісним педагогічним 

процесом. Для управління такою системою необхідно: 

правильне визначення статусної ролі кожного учасника 

виховно-педагогічної взаємодії, його місця у колективі, 

функцій, прав та обов’язків; засвоєння кожним суб’єктом 

призначеної йому соціальної ролі; забезпечення виконання 

кожним із них своєї соціальної ролі. 

Як бачимо, рефлексивне управління, що притаманне 

педагогічній діяльності сучасного вчителя, реально 

розгортається як безперервний процес із циклічно 

повторюваним визначенням цілей системи, вивченням 

об’єкту, предмету, функцій та стадій управління, що 

відбивають різні його боки. Оскільки рефлексивне управління 

є процесом цілеспрямованого впливу для переведення 

мікросистеми «учитель-учні» з одного стану до іншого, що 

відповідає цілям, які стоять перед педагогічною системою, то 

закономірно об’єктивують себе як його основні функції: 

планування, організації, координації, стимулювання, 

активізації та контролю, так і неминуче повторювані етапи 

рефлексивного управління як: наукового обґрунтування мети 
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системи; оцінки стану керованої підсистеми; вияву основного 

протиріччя у поточному стані системи відносно мети її 

розвитку; формулювання керуючого рішення; визначення 

варіанту оптимального рішення; організаційно-практичну 

роботу у керованій системі. 

Для системи  «учитель-учні» є характерною 

багатоступенева система стосунків рефлексивного 

управління. Але вона заснована на ланцюжку об’єктивних 

залежностей, головні з яких передбачають наступне: 

-якщо мета виховання та навчання є ідеальною моделлю

результатів педагогічного процесу, то особистість, яка 

формується, представлена не тільки як об’єкт управління, але 

і як суб’єкт власної діяльності; 

-оскільки особистість формується у діяльності, то стає

необхідною відповідна діяльність цієї особистості та її 

доцільна організація; 

-оскільки стан взаємовідповідальності та ділового

співробітництва в учнівському колективі досягається через 

доцільність організації спільної діяльності, то взаємодія між 

учнями стає необхідним додатком до взаємодії учня з 

учителем; 

-суть керуючого впливу вчителя, спрямованого на

конкретного учня, полягає у навчанні його способів 

навчально-пізнавальної діяльності, оволодівши якими він 

зможе стати її суб’єктом; 

-індивід стає системою, що саморегулюється, при

переведенні виховання у самовиховання, освіти – на позиції 

самоосвіти. 

Як наслідок, із стислої характеристики стосунків 

рефлексивного управління, що складаються у сфері 

педагогічної діяльності вчителя сучасного типу, правомірно 

вивести, що: 
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-стосунки управління формуються у діяльності,

причому при взаємодії обох сторін, обох підсистем: учителя й 

учнів, які у рамках педагогічного процесу виступають 

суб’єктами діяльності; 

-учитель є суб’єктом управління при організації

навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка складає предмет 

його керуючих впливів; 

-у зв’язку з організацією пізнавальної діяльності учнів,

учитель впливає на якість засвоєння ними знань та 

організацію дитячого колективу, через який формується 

особистість того, хто навчається; 

-критерієм ефективності педагогічної діяльності вчителя

як суб’єкта управління навчально-пізнавальною діяльністю 

учнів є ступінь їх підготовленості до самоосвіти та 

самовиховання, до співробітництва із членами класного 

колективу при вивченні основ наук. 

Загалом, через те, що стосунки рефлексивного 

управління у педагогічному процесі багатошарові, із 

розглянутого нами характеру цих стосунків випливають 

досить важливі щодо професійної діяльності сучасного 

вчителя висновки, суть яких ми вбачаємо у наступному: 

-мікросистема «учитель-учні» є самокерованою, тобто

завдяки необхідній інформації здійснюється звірення її стану 

із заданими параметрами мети, вносяться корективи та зміни 

всередину  неї, що дозволяє їй зберегти свою цілісність, 

якісну специфіку та безперервно вдосконалюватися; 

-виділення сутнісних характеристик об’єкту управління

дозволяє керуючій підсистемі порівнювати поточний стан 

керованої підсистеми із заданим, визначити характер 

відхилень і на цій підставі формулювати управлінське 

рішення, здійснення якого повинно привести об’єкт 

управління до бажаного стану; 
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-оскільки між інформацією, що зберігається 

мікросистемою «учитель-учні» та структурою цієї системи 

існує певний зв’язок, то вища організація об’єкта управління 

вимагає значного збільшення ступеня концентрування 

інформації, що зберігається, тобто у ній повинні закладатися 

потенційні можливості нової організації; 

-для управління педагогічним процесом учителеві, як 

мінімум, необхідний відбір інформації щодо знання: його 

основних характеристик, що забезпечують можливість 

розробки раціонального управлінського рішення; того, яким 

стосункам управління пропонується надати руху; 

-кожна з підсистем рефлексивного управління відносно 

самостійна, характеризується досить стабільними за 

тривалістю та інтенсивністю зв’язками як усередині неї, так і 

з іншими підсистемами, що складаються у процесі 

самостійної діяльності вчителя й учнів; 

-управління, що має місце у сфері педагогічної 

діяльності вчителя, складається з розробки управлінських 

рішень, спрямованих на зміну станів різних підсистем, типу 

«окремий учень», «конкретний клас» тощо, з урахуванням їх 

особливостей та щільності прямих і зворотних зв’язків; 

-наявність взаємовпливу підсистем у межах 

мікросистеми «учитель-учні» полягає у тому, що якість 

управління в одних підсистемах впливає на якість 

функціонування як в окремих підсистемах, так і системи в 

цілому; 

-жодне управлінське рішення не може бути ефективним, 

якщо у його основі немає точного знання про стан керованого 

та керуючого об’єктів, тобто необхідної та достатньої 

інформації як вихідної, так і поточної. 

Висновки. Отже, педагогічна діяльність як різновид 

соціальної системи для забезпечення своєї якісної специфіки, 
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нормального функціонування та розвитку, задля успішного 

руху до поставленої мети гостро потребує відповідного, тобто 

рефлексивного управління, що є іманентно притаманною її 

властивістю. Така властивість зумовлена суспільним і 

колективним характером педагогічної праці, що передбачає 

безпосередню взаємодію та спілкування між суб’єктами 

педагогічного процесу, а також безперервний обмін їх 

діяльністю. 

Управління, що притаманне педагогічній діяльності 

вчителя, як її невід’ємна характеристика, має суспільно-

історичний характер. Його цілі, засоби, форми та методи 

вироблялися протягом суспільно-історичної практики. Через 

це, індивід, що бере на себе професійну роль учителя 

сучасного суспільства, лише такою мірою здатний її 

виконувати, якою він оволодіває змістом, формами та 

способами рефлексивного управління навчально-

пізнавальною діяльністю учнів. Отже, дуже важливо, щоб 

учитель міг керувати процесами виховання й освіти учнів 

згідно з вимогами науково пізнаних об’єктивних 

закономірностей, з урахуванням прогресивних тенденцій як у 

розвитку суспільства, так і у розвитку своєї професійної 

діяльності. 

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. 
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ODDÍL 3. PSYCHOLOGIE 

§3.1 УЯВЛЕННЯ ПРО ІНШОГО (НЕ-Я) ЯК 
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЗАСАДА МОРАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
(Савчин М.В., Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка) 

Вступ. Моральна цінність конкретної окремої людини 
визначається тими плодами, які вона вносить у життя іншого, 
групи та суспільства загалом. Основне питання моральності 
людини – це її здатність служити іншим [1; 2; 3; 4]. Бути 
справді моральною особистістю означає культивувати цілком 
безумовні моральні стосунки з кожною особистістю, 
незалежно від її індивідуальних особливостей, статусу, 
життєвої ситуації. За моральності духовної природи у 
стосунках з іншим і через них надто абстрактне філософське 
поняття суті людини конкретизується в уявленні про неї як 
Образу та Подоби Божої, що заслуговує на любов і благо. «В 
цих стосунках не важлива взаємність, рівнообов'язковість чи 
очікування нагороди» [5, С.175]. У зовнішньому плані зустріч 
з іншою людиною – «це унікальний та необхідний досвід для 
особистості, що стосується особливого пізнання і знання, яке 
відмінне від пізнання і знання об’єктів» [6, С. 176.]. Таку 
моральну позицію щодо іншого людина займає, коли 
орієнтується на духовне Я, бо власних сил для її дотримання 
не вистачає кожній людині [7; 8; 9]. 

Зв’язок з іншим – це звернення до нього, яке 

випереджує його розуміння і прийняття його індивідуальних 

особливостей, статусу, позиції тощо. Бути моральною 

особистістю – означає визнати, хто я такий, визнати інших 

людей як присутніх у моєму житті, у моєму внутрішньому 

світі. Об’єктивно, що незалежно від рівня моральності у 
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внутрішньому світі кожної людини завжди ідеально 

представлені постаті іншого (іншої).  

Виклад основного матеріалу. В основу нашого 

дослідження покладено сукупність тверджень, що стосується 

конструктивно-позитивного погляду на проблему моральності 

особистості, що стосується: 1) ідеї про людину як безумовної 

цінності та цілісності в єдності духу, душі і тіла, яка прагне до 

блага і сама з повинністю творить благо; 2) адекватному 

сприйманні людиною особистості іншого (інших, спільноти) як 

фундаментальної обставини життя кожного суб’єкта, 

індивідуальність якого зумовлена його суб'єктно-особистісною 

активністю (особистою відповідністю) та об'єктивними 

(незалежними від нього) умовами життя; 3) головними 

імперативами моральності людини є творення блага для 

конткретного іншого та загального блага (спільноти, 

суспільства), вищим вираженням якого є дієва любов, 

поважання свободи та індивідуальності; 4) індивідуальна 

аморальність зумовлена спотвореним уявленням про людину в 

індивідуальній, масовій свідомості у науковій свідомості, в 

якому заперечується ідея про людину як безумовну цінність, що 

потребує блага та покликанні самій його творити для інших; 

акцентуація на нижчі потреби людини та несвідому сфер.  

У моральності духовної природи у стосунках з іншим 

реалізується мотив любові і творення блага. Це не просто 

заклик до відповідальності за іншого, що у якомусь вигляді 

передбачає взаємність, умовність, а навпаки, передбачає 

безумовність, абсолютність, коли у внутрішньому світі поруч 

з моїм Я постає (перебуває, існує) Я іншого [10]. В образі 

іншого «відображається наше індивідуальне особистісне 

начало та одночасно розкривається світ всього людства на 

землі. Через образ іншого ми бачимо слід присутності у 

нашому внутрішньому світі невидимого Бога» [11, С.177.]. У 
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горизонтальному (чисто людському, практичному, 

життєвому) вимірі проблематика моральності особистості 

стосується її настанови щодо іншої людини (рідної, близької, 

знайомої, незнайомої, неприятеля, опонента, критика, 

ворога), особливості взаємодії з нею, прояву ініціативної 

доброчинної активності щодо іншого, здатність терпіти, 

прощати, приймати прощення іншого [12; 13].  

Звернення до іншого, прояв любові до нього, що йде 

далі будь-якої позачасової досконалості чи недосконалості, 

передує індивідуальній суті здійсненої моральної дії, 

знаходиться поза нею і понад нею  та не має ніякого 

невпорядкованого індивідуального походження в суб'єкті 

моральної дії [14]. Особистість з моральністю духовної 

природи незалежна від зовнішньої оцінки та підкріплення 

(похвали) її моральної поведінки з боку інших людей, не 

демонструє на показ свою поведінку, а, навпаки, прагне бути 

анонімною. Головний мотив її моральної поведінки 

корениться у духовній сфері – безумовно допомагати, 

творити благо і любов до іншого. Незалежно від 

індивідуальних особливостей вона розглядає кожного іншого 

як Творіння Боже, що має власну гідність та потребує блага, 

т.ч. твореного нею особисто. Вона також вважає, що добра 

індивідуальність поєднана із спільністю, загальнолюдським, 

не повністю залежить від самої людини [15; 16]. 

Завдяки впливу духовного Я ми можемо звільнитися від 

деструктивних егоїстичних переживань, прагнень до 

здійснення аморальних намірів та дій, а навпаки, щоб в 

любові могти повністю віддати себе служінню іншим людям. 

Орієнтація на духовне Я (на Божу підтримку) дозволяє 

людині звільнитися від нарцисизму, егоїстичних намірів та 

дій, віддатися служінню іншому, долає чи навіть руйнує межі, 

що роз'єднують людей, усвідомлює необхідність реалізувати 
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безумовну та рівну для всіх любов, творить благо для іншого, 

сприяє його свободі та творить особисту відповідальність за 

іншу людину, проявляє віру та надію в її добре начало, 

сприймає і сприяє розвитку в неї здорової індивідуальності, в 

основі якої є загальнолюдське.  

У результаті методологічного аналізу та емпіричного 

вивчення нами виділені феноменологічні аспекти морального 

ставлення до іншого. Насамперед, «стосунки з іншим – це не 

просто онтологія, яка відводить всім (кожному) певне місце у 

соціальній структурі, а навпаки, у ній всі рівні, коли у 

просторі людських стосунків конкретної особистості 

залишається місце іншому (іншій людині)» [17, С.175.]. Це 

означає, що кожна окрема особистість є безцінною, єдиною 

та неповторною, є метою, а не засобом, особистістю, а не 

річчю, а тому заслуговує на творення блага для неї. Морально 

розвинена особистість поважає гідність кожної людини як 

безцінного творіння Божого. Для неї це означає, що кожен 

інший потребує її участі в задоволенні фундаментальних 

потреб у власній гідності, самоствердженні, самореалізації, 

самовираженні.  

Інший може перебувати у двох принципово різних 

іпостісях: по-перше, коли, я його люблю, переживаю радість 

за нього, коли він щасливий, коли йому добре, і навпаки, 

сумую, коли йому погано. Інший – позитивно значущий для 

мене, я маю намір зробити для нього щось добре, переживаю 

щиру радість від цього, сумую та переживаю, коли не зробив 

для нього щось добре; я не пам'ятаю зла, вчиненого ним щодо 

мене чи моїх близьких, безумовно прощаю зло, не пам'ятаю 

того, що він міг зробити мені добре, але не зробив. По-друге, 

навпаки, інший розглядається як засіб досягнення моїх 

особистих цілей чи як перешкода на цьому шляху; я ніколи 

не забуваю зла, яке він вчинив щодо мене; я прагну його 
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переконати, спонукати чи навіть заставити змінити його 

ставлення до мене; маю намір маніпулювати ним, щоб він 

пристав на мою позицію чи маю намір зробити йому зло в 

кожній ситуації, в кожен момент взаємодії з ним, бо я його не 

люблю, а можливо й навіть ненавиджу; я переживаю 

задоволення, коли йому погано; пам'ятаю і не прощаю зло, яке 

вчинив для мене, коли міг зробити добро для мене, але не зробив.  

Ще однією із сферою морального ставлення до іншого є 

пошанування його права на свободу як іммантної здатності і 

потреби людини, коли є переконання, що свобода конкретної 

особистості закінчується там, де починається свобода іншого. 

Морально розвинена особистість кожній людині виділяє 

"нішу" свободи, де та почувається господарем своєї долі, 

свого життя, своїх стосунків. Одночасно індивідуальна 

свобода невіддільна від особистої відповідальності [18], 

причому «справжня, нічим необмежена відповідальність за 

іншого (моральне ставлення до нього) починається не з 

власних обставин особистості, що проявляє цю 

відповідальність, а з її вибору» [19, С.177.]. Це означає, що 

мета, зміст та особливості взаємодії з іншою людиною є 

відносно залежною від індивідуальних особливостей суб'єкта 

дії та його конкретних обставин життя. Моральні вимоги до 

стосунків з іншим перед людиною ставить не її Я (сумління), 

а інший, який ніби закликає її покинути свій окремий, 

впорядкований індивідуальний світ, прийняти його конкретні 

обставини життя та взяти на себе особисту відповідальність 

за нього, що передує індивідуальній свободі. Це також 

означає, що відповідальність людини починається по той бік 

особистої свободи, передує об’єктивному значенню та 

ситуативному особистісному смислу потреби іншого [20].  

У плані моральності важливим є сприйняття і моральне 

ставлення до індивідуальності іншого, яка, як і моя особиста 
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індивідуальність, значною мірою зумовлена не самою 

людиною, а її спадковістю та незалежними від неї 

об'єктивними обставинами життя (батьки, стиль вихованням 

у сім'ї, історичні обставини, наприклад, стихійні лиха, 

голодомор, війна, вимушене переселення тощо), стосунками з 

людьми, які зустрічаються на її життєвому шляху, 

об'єктивними статусами, позиціями). Акцентування уваги 

тільки на власній індивідуальності та одночасне нехтування 

індивідуальністю іншого є, в принципі, аморальною 

настановою. Причому, за доброї індивідуальності іншого 

(його вихованість, сумлінність, мудрість, володіння 

здібностями, добра спадковість, симпатичність, краса, 

спритність тощо) для моральної людини не виступає 

предметом заздрості, а у випадку "поганої" індивідуальності 

іншого (хворобливість, затримка чи акцентуації у розвитку, 

несумлінність, невихованість, нерозвиненість здібностей, 

несимпатичність, наявність фізичних вад тощо) теж не є 

предметом абсолютної безумовної критики, нехвалення, 

неприйняття, зневажання [21]. 
У моральному плані дуже важливо адекватно ставитися 

до особистісного потенціалу іншого (життєві компетенції, 
інтелект, здібності, воля тощо). За високого потенціалу 
іншого людина радіє, адекватно оцінює, наслідує, не 
заздрить, а за низького – не принижує, не нехтує ним, а 
навпаки, сприяє зміцненню, сумує з цього приводу. 

Моральне ставлення до іншого  передбачає толерування 
до стилю життя іншого (життєві цілі, завдання, технології, 
результати тощо). За конструктивного стилю суб’єкт 
морального наслідує позитивний досвід, переймає його, а за 
деструктивного – намагається надати допомогу, переконати з 
метою корекції, переживає за іншого. 

Морально здорова особистість поважає особливості 

самосвідомості іншої людини (її знання про себе, ставлення 
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до себе, особливості самооцінки та переживання себе, 

способи впливу на себе тощо). За адекватно розвиненої 

самосвідомості (адекватне уявлення про себе, об’єктивна 

самооцінка і конструктивне ставлення до себе, самовпливи) 

особистість наслідує іншого, а за наявності деструктивних 

елементів, завищеної чи явно завищеної самооцінки чи за 

негативного ставлення до себе – прагне допомогти, 

скоректувати ці аспекти самосвідомості в конструктивному 

напрямі. 

Морально розвинена особистість адекватно ставиться до 

соціального авторитету (статусу) іншого. За високого вона 

переживає радість, гордість, прагне наслідувати, переймає 

досвід, за низького – сумує, прагне підтримати, ділиться 

досвідом досягнення  високого статусу тощо. 

Звичайно, виділені аспекти уявлення про іншого деякою 

мірою перетинаються, взаємно узгоджуються чи 

неузгоджуються. У житті людини є багато інших, до яких 

вона виражає своє ставлення, причому різне. За окремими 

іншими конкретна особистість морально ставиться до 

окремих аспектів, а з іншими – аморально, зневажає, 

наприклад, її свободу чи індивідуальність. 

 На основі теоретико-методологічного аналізу та 

ґрунтуючись на емпіричних даних одержаних іншими 

авторами і у власних дослідженнях було складено шкалу 

ставлення особистості до іншого (узагальненого іншого), яка 

включає одинадцять рівневих позицій. У ній виділено три 

метарівні: а) моральний (любов духовної природи, любов 

світської природи, повага, терпіння); б) морально-

нейтральний (толерування, асертивність, байдужість);

в) аморальний (маніпулювання, зневага, протидія, боротьба, 

агресія, знищення). Встановлено, що виявлені рівні ставлення 

по-різному проявляються до різних інших – навіть рідних, 
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знайомих, малознайомих і незнайомих людей. Нами також 

встановлено, що у плані індивідуальної моральності 

особистості важливою умовою її прояву до іншого є 

володіння адекватними уявленнями про людину, про 

феноменологію дієвої любові, про добро і зло, життя і смерть, 

совість, справедливість і несправедливість, про гуманність 

людських стосунків, необхідність прояву в них співчуття, 

емпатії, почуття обов'язку, відповідальність, про необхідність 

поважати честь та гідність кожної людини. 

У плані моралі для людини актуальною є проблема 

мотивації моральної поведінки: чи ми служим іншим тому, 

що усвідомлюємо повне прощення в Бога, реалізуємо свою 

духовну сутність чи тільки тому, що відчуваємо це як 

обов’язок, що тяжіє над нами, чи у моральній взаємодії з 

іншим ми стверджуємо та виражаємо себе як особистість, чи 

так поводимося під тиском зовнішніх обставин. Важливо, що 

творячи любов, добро, відповідальність і свободу, людина 

розвиває та реалізує свої автентичні духовні здатності та 

чесноти. Одночасно від нього (іншого) ми одержуємо 

зворотну реакцію на нашу моральну чи неморальну поведінку 

у вигляді оцінок, зауважень про моральність чи 

неморальність нашої поведінки. Ми також можемо 

одержувати підтримку, допомогу і розуміння, маємо 

можливість переймати життєвий досвід (конкретні життєві 

компетенції, важливу інформацію), досвід любові, 

відповідальності, свободи, спілкування тощо.  

У психологічних дослідженнях також виявлено, що у 

процесі реалізації морального ставлення до іншого в людини 

як суб'єкта моральної дії (вчинку, ставлення) часто 

виникають особистісні проблеми. Так, якщо у взаємодії з 

іншими особистість постійно нехтує власними реальними 

потребами в самоактуалізації, самореалізації, самовираженні, 
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саморозвитку, самоствердженні, то в наслідку «вони 

"наздоганяють" її прихованим хворобливим, неочікуваним і 

небезпечним чином у вигляді неврозів, психозів, неусвідомленої 

агресії, втрати власної ідентичності» [22, С.178.]. Але якщо 

глибше поглянути на цю проблему, то для більшості людей, 

які відкриті для інших людей, культивують моральність 

духовної природи, це не є проблемою, бо за розв'язання їх 

особистих завдань завжди знайдеться хтось інший, що подбає 

про них. Людина з невисоким рівнем морального розвитку 

завжди потребує зовнішнього підкріплення своєї моральної 

поведінки (похвала, позитивна оцінка, взаємність тощо).  

Висновки. Для людини з моральністю духовної 

природи не виникають проблеми у реалізації морального 

ставлення до іншого, незалежно від рівня родинних зв'язків з 

ним, рівня знаності чи індивідуальних його особливостей 

(моральний, аморальний чи навіть асоціальний, мудрий – не 

мудрий, здібний – не здібний тощо). Умовою здорового, 

духовно-морального ставлення до іншого є володіння 

особистістю адекватним уявлення про людину, як образу та 

подоби Божої в єдності духу, душі (психіки) та тіла.  

У моральності духовної природи любов констатується 

як основний позитивний закон людських стосунків з іншими 

людьми. Навпаки, для людини з моральністю соціальної 

природи постійно виникають труднощі та проблеми, бо для 

неї в реалізації морального ставлення до іншого має значення 

рівень родинних зв'язків з іншим, рівень його статусної 

близькості, індивідуальні особливості. Така особистість 

постійно очікує оцінки та підкріплення (похвали) за її 

моральну поведінку, виставляє назагал свою поведінку 

(прагне публічності). Мотиви її моральності кореняться у 

соціальній сфері (взаємна вигода, підтримання ділових та 

психологічних стосунків, можливість ствердити, виразити та 
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реалізувати себе тощо). Моральна поведінка такої 

особистості залежна від індивідуальних особливостей іншого, 

стосунків з нею, статусу, значущості, володіння владою та 

ресурсами, коли можна очікувати на його допомогу чи 

підтримку. У своїх моральних виборах особистість з 

моральністю соціальної природи недостатньо орієнтується 

або й взагалі не враховує гідність іншого, його потребу блага. 

Орієнтація суспільної та індивідуальної свідомості на 

моральність соціальної природи знижує загальний рівень 

моральності у суспільстві. 

Феноменологічно моральне ставлення до іншого 

проявляється у безумовному прийнятті його гідності та 

цінності, визнанні права на свободу, бути індивідуально 

неповторним, адекватному, підтримуючому ставленні до 

особистісного потенціалу іншого, його соціального 

авторитету, особливостей самосвідомості, стилю життя, 

вподобань тощо. За морального ставлення до іншого у 

внутрішньому світі людини виникає внутрішня «спільнота» з 

постатей інших, що зумовлює інтегральне переживання 

долученості до життя, до світу, до людства взагалі. Зв’язок з 

конкретним іншим – це звернення до нього, яке випереджує 

розуміння і прийняття його індивідуальних особливостей, 

статусу, позиції, свободи тощо. Бути моральною особистістю 

– означає визнати, хто я такий, визнати інших людей як

присутніх у моєму житті та моєму внутрішньому світі.
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§3.2 ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК

ЧИННИК УСПІШНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (Срібна О.В., 

Льотна Академія Національного авіаційного університету (ЛА 

НАУ)) 

         Вступ. Загальною тенденцією розвитку сучасної 

психологічної науки є звернення науковців до найскладнішої 

сфери людської діяльності – соціальної взаємодії, 

комунікації. Серед багатьох наукових підходів досить 

яскраво постає глибинно-смисловий, в рамках якого соціальні 

комунікації висвітлюються через призму «системи» та 

«життєвого світу» [6,с.180]. Тобто комунікативна поведінка 

індивіда, з одного боку, орієнтована на стратегічні цілі та 

інтереси, з іншого боку, на «безпосередню комунікацію», що 

є символом «життєвого світу» й орієнтована на «досягнення 

взаєморозуміння» [9,с.80-84]. Небажання щодо досягнення 

взаєморозуміння між людьми з позицій стратегічно 

орієнтованої комунікації створює компенсаторний механізм 

свідомої або несвідомої психологічної маніпуляції, котра 

призводить до деформації комунікативних відносин. 

Необхідно зазначити, що вирішення вищеназваної 

проблеми, на нашу думку, відноситься до сфери 

усвідомлення психологічної ідентичності особистості, 

визначення її складових як суттєвого чиннику успішності 

соціальної взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Сутність гендерної 

ідентичності треба розглядати, по-перше, через соціальний 

контекст, а по-друге, у співвідношенні із власне 

персональною ідентичністю. Отже, гендерна ідентичність як 

компонент соціальної ідентичності зазнає впливу також 

індивідуальної ідентичності. Від цього вихідного пункту 

(тобто від припущення проектування соціального й 
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персонального у гендерному аспекті особи) визначається, 

передовсім значущість перших складників для становлення 

гендерної ідентичності. Тому криза персональної або 

соціальної ідентичності впливає і на гендерну ідентичність.  

На думку сучасних дослідників, які висвітлюють 

проблеми ідентичності, гендерну ідентичність можна 

визначати як аспект самосвідомості представника певної 

статі, що формується в процесі соціалізації особистості, 

І. С. Клєцина - інтеріоризації жіночих чи чоловічих рис ;      

А. А. Денисова - як вид суто соціальної ідентичності, що 

поєднується із уявленнями індивіда про різні статуси: 

родинний, професійний, культурно-цивілізаційний тощо. 

Погоджуючись із думкою І. В. Романова про гендерну 

ідентичність як більш широке поняття, ніж статева 

ідентичність, зазначимо, що поняття  «гендер» розгортається 

як утворення певного образу людини, який складається від її 

зовнішнього вигляду й до психологічних проявів, наявних тієї 

чи іншої статі [12]. Звісно, статева ідентичність є тією 

основою, підґрунтям, на якому і формується гендерна 

ідентичність, що увиразнює передусім психологічні 

властивості статі. 

Поза всяким сумнівом, гендерна ідентичність, як 

зазначає М. Г. Ткалич, – це оволодіння особистістю чоловічою 

або жіночою роллю, що й відбивається на відповідному рівні її 

статевої самосвідомості й ідентифікації [13]. 

Саме в процесі соціалізації дитина оволодіває 

уявленням щодо своєї статі, і в такий спосіб відбувається 

наповнення її психологічним змістом, хоча  дитина 

народжується нейтральною щодо власної статі. Отже, 

гендерна ідентичність, на думку М. Кіммела, здійснюється в 

процесі «складного психологічного розвитку, сповненому 

труднощів, сумління й потенційних пасток» (наприклад, 
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відсутність батька може стати перешкодою для хлопчика у його 

намаганні позбавитися від ідентифікації з матір’ю) [7, с. 117]. 

Разом з цим, Л. Кольберг вважає, що гендерна 

ідентичність набувається завдяки інтелектуальному розвитку 

дитини [8]. Тому десь у 5 – 6 років більшість із них 

сприймають стать людини через призму когнітивних уявлень, 

що закладаються в процесі оформлення когнітивних схем 

(стереотипів) як суттєвого атрибуту людини. Хоча пізніше, в 

процесі інтелектуального розвитку, дитина увиразнює світ 

через таку схему як гендер, вважає  М. Кіммел [7]. Тому 

становлення гендерної ідентичності відбувається у ранньому 

дитинстві, але оформлення здійснюється впродовж усього 

життя індивіда. 

Гендерний аспект ідентичності проявляється в усіх 

сферах життєдіяльності особистості. Так, у професійній 

діяльності й, звісно, у професійній ідентичності чітко 

віддзеркалюються гендерні особливості. Наприклад, поняття 

мужності, розглядається як набір певних рис, що склався у 

минулому столітті за наявності соціально-економічних умов і 

потреб соціуму ( «чоловік, який сам себе створив», постійно й 

цілеспрямоване просувається кар’єрними сходинками, 

набуває соціального престижу завдяки наполегливості і 

відповідальності. Якщо чоловік втрачає соціальний престиж у 

ситуації невдачі, разом із цим відбувається й  «втрата статі», 

адже він сам та інші не сприймають його як дійсно чоловіка. 

Проте суттєво іншою виглядає ситуація із «втратою статі» 

жінкою, певна річ, у випадку успіху, бо, компетентність, 

створення кар’єри є підтвердженням саме чоловічого гендеру. 

Тому соціально успішні жінки «гендерно невідповідні й тим 

самим руйнують власну жіночу ідентичність» [9, с. 211]. 

Майбутнє суспільство третього тисячоліття, як вважає 

М. Кіммел, – соціум із деґендеризацією властивостей, 
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поведінки, а не людей. Жінки й чоловіки ще залишаться, а 

гендерна професійна ідентичність поступово буде втрачатися, 

доки зовсім не зітреться, не відійде в історію. Тому 

професіоналізм, властивий дорослій людині й людству в 

цілому, не стане вважатися ознакою маскулінності чи 

фемінності. 

Цікаво, що людству, на думку вченого, необхідно 

здійснити революцію, сутність якої розкривається у 

важливості поєднання праці й материнства, без втрат для 

кожного із інститутів [13, С. 78]. 

Таким чином, підводячи підсумки теоретичним 

положенням дослідження, слід значити: ідентичність як 

складний психічний феномен виявляється у поєднанні 

персональної і соціальної її змістових. Окрім цього, 

важливим аспектом соціальної ідентичності, що тісно 

пов’язана із персональною, є гендерна ідентичність, яка у зв’язку 

із першими утворює особистість як унікальну індивідуальність із 

складним внутрішнім світом, морально-духовним ставленням до 

себе, до інших, світу й певну особистість, яка має низку 

соціальних ролей, статусів і займає місце у соціальній ієрархії 

суспільства. Утім, гендерна ідентичність, яка увиразнюється 

психологічними властивостями, характерними для відповідної 

статі, здійснює суттєвий вплив на зміст як соціальної, так і 

персональної ідентичності. 

Експериментальне дослідження особливостей 

ідентичності сучасних студентів має визначити правомірність 

теоретичних положень щодо сутності ідентичності. 

Метою нашого експериментального дослідження було 

виявлення найважливіших структурних компонентів, 

передовсім соціальної ідентичності та взаємозв’язку із 

гендерною ідентичністю, що мають прояв в процесі 

соціальної взаємодії. 
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Відповідно до мети дослідження висунуто такі 

завдання: виявити провідні параметри ідентичності сучасних 

студентів; і визначити специфіку зазначених структур у 

студентів майбутніх психологів – та особливості зв’язку 

наявних у них структур із гендерною ідентичністю. 

Дослідження ідентичності студентів ґрунтується на 

припущенні, яке вже зазначалося: гендерна ідентичність 

впливає на структурні складники ідентичності в цілому, що 

віддзеркалюється на процесі соціальної взаємодії. 

Експериментальні дослідження здійснювалися на 

студентах - майбутніх психологах – ІІ; ІІІ курсів. Вибірка 

складалася із 45 осіб (33 особи жіночої статі й 12 осіб 

чоловічої); студентів відділення програмування кібернетико-

технічного коледжу 62 особи (усі студенти – чоловічої статі). 

Отже, експериментом було охоплено –      107 досліджуваних. 

Методи дослідження: спостереження, психодіагностична 

методика «Двадцять тверджень» (М. Кухн, Т. Макпартленд) для 

діагностики структури ідентичності, опитувальник С. Бем 

(визначення маскуліності-феміності). 

За результатами методики «Двадцять тверджень» було 

виокремлено найсуттєвіші ідентифікаційні характеристики, 

відібрані студентами. Досліджуваних було розподілено на 

три групи за результатами визначення ідентифікаційних 

структур: 

1) «етноцентрична група» – усвідомлення і тлумачення

об’єктів соціального середовища відбувається на підґрунті 

критеріїв родинних зв’язків або локальної єдності й фізичної 

схожості (домінуюча частина досліджуваних – 85 %); 

2) «група само здійснення»– переважання критеріїв

індивідуального самоудосконалення, духовного зростання 

при інтерпретуванні соціального світу (10 % досліджуваних); 
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3) «реалістична група» – спрямованість на сферу

діяльності, реалізації у професії, домінування прикладного 

аспекту (найменша кількість досліджуваних – 5 %). 

Отже, кожна із груп реалізується й самореалізується 

відповідно до переважання того чи іншого аспекту 

ідентичності. Однак «етноцентрична група» спрямовується 

на опанування об’єктів соціального світу, які близькі для 

суб’єкту. Разом з цим, група, що акцентує увагу на власному 

особистісному зростанні, звісно, оперує поняттями моралі, 

культури, завдяки  й відбувається прийняття чи неприйняття 

соціальних ролей і взагалі об’єктів соціального світу. І, 

насамкінець, група, що керується прикладними інтересами у 

житті, спрямовується на реалізацію у діловому світі. 

Таким чином, навіть з першого погляду, визначається 

багатомірність поняття «ідентичність», що підкріплюється 

експериментальними даними. У студентів - майбутніх 

психологів – превалює персональна ідентичність, 

спрямованість на усвідомлення сутності власного «Я», 

суттєво представлена також сімейна ідентичність (тісний 

зв’язок із родиною), важливе місце посідає академічна 

рольова позиція (спрямованість на навчання, оволодіння 

знаннями). Важливу роль у структурі ідентичності відіграє 

фізичне «Я» та глобальне «Я». Найменше значення надається 

перспективі діяльності й власним проблемам, на початку 

навчання у вищий школі переважна частина студентів ще не 

має чіткого уявлення про майбутню професійну діяльність. 

Окрім цього, ймовірно, внаслідок вікових особливостей 

студенти, які навчаються на першому та другому курсах ще 

не відчувають серйозних проблем, саме тому питання 

ідентичності має найменшу представленість. 

На другому етапі експериментального дослідження 

з’ясовано особливості взаємозв’язку гендерної ідентичності – 
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соціальної та персональної.  Передусім слід зазначити, що 

серед досліджуваних жіночої статі, за емпіричними даними 

методики С. Бем, превалює тип «фемінність» – 22 %, разом з 

цим тип «маскулінність» – 4 % досліджуваних, 

«андрогінність» – 4 %. Серед досліджуваних чоловічої статі 

виявляється незначне переважання типу «маскулінність»– 

24 % тип «фемінність» представлений 22 % досліджуваних, а 

тип «андрогінність» – 2 % досліджуваних. Отже, серед 

досліджуваних жіночої статі виразно домінує фемінність, а 

серед чоловіків спостерігається майже рівний розподіл за 

ознакою «маскулінність – фемінність».  

За результатами психологічного аналізу емпіричних 

даних, можемо стверджувати, що в цілому в обох групах 

досліджуваних (осіб жіночої і чоловічої статі) превалює 

персональна ідентичність, однак виявляється тенденція щодо 

переважання соціальної ідентичності в осіб жіночої статі у 

порівнянні із особами чоловічої статі.  

Висновки. Таким чином, ідентичність має складну 

структуру, в якій чітко виокремлюються особистісні 

ідентифікації; навчальна соціально-рольова позиція; сімейна 

ідентичність; національна й громадянська ідентичність; 

гендерна ідентичність; визнання й усвідомлення себе як 

друга; суб’єкта спілкування, діяльності; а також фізична, 

світоглядна ідентичність; групова; глобальна, персональна та 

локальна ідентичність. Окрім цього висвітлюються 

перспективи: особистісна та діяльнісна, а також особливості 

стану, що виявляються. 

Важливим аспектом ідентичності сучасних студентів є 

наявність трьох груп, що вирізняються специфікою 

сприймання, інтерпретування соціального світу і його 

об’єктів: «етноцентрична група», характерними 

особливостями якої є тісні зв’язки з родиною, етносом; 
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«група само здійснення», суттєвими ознаками є 

саморозвиток, акцентування духовних цінностей; 

«реалістична група», яка виокремлюється завдяки 

раціональності й діловим якостям. 

В залежності від специфіки представленості складових 

ідентичності в кожній із груп, можна спостерігати особливості 

соціальної взаємодії. Так на безпосередню комунікацію, 

досягнення взаєморозуміння спрямовані «група самоздійснення» 

та «реалістична группа». Втім схильність до психологічної 

маніпуляції й деформації комунікативних відносин виявляється у 

представників «етноцентричної групи». 

Найважливішим висновком нашого дослідження є 

підтвердження припущення про важливу роль гендерного 

аспекту у становленні ідентичності особистості та її впливу 

на процес соціальної взаємодії та взаєморозуміння. Отже, 

гендерна ідентичність має специфічний вплив на особливості 

прояву ідентичності у сучасних студентів. Так, в осіб жіночої 

статі превалює соціальна ідентичність над персональною й, 

навпаки, в осіб чоловічої статі виявляється тенденція до 

переважання персональною ідентичністю над соціальною.  
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ODDÍL 4. ŽEJO

§4.1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ

ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ (Гаврилюк Л.В., 

Державний науково-дослідний інститут МВС України) 

Вступ. Обов’язком працівників оперативних 

підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 

є вжиття заходів щодо попередження, своєчасного виявлення 

і припинення кримінальних правопорушень, викриття причин 

і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, 

здійснювати їх профілактику. У зв’язку з цим вони наділені 

відповідними повноваженнями, які визначені в законах, що 

становлять правову основу оперативно-розшукової 

діяльності. Питання забезпечення захисту прав і свобод 

людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності 

завжди було актуальним. Що пов’язано із особливостями 

проведення оперативно-розшукових заходів, які можуть 

тимчасово обмежувати права та свободи громадян. Зокрема, 

серед розповсюджених порушень оперативних працівників 

під час планування і проведення оперативно-розшукових 

заходів є: недотримання умов отримання дозволу, у 

визначених законом випадках, на проведення оперативно-

розшукових заходів; наявність провокуючих дій під час 

проведення операції з контрольованого вчинення злочину, 

неправомірне застосування спеціальних засобів; 

недотримання процедури проведення оперативно-

розшукових заходів, які тимчасово обмежують права і 

свободи громадян, тощо. Що свідчить про недосконалість 
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чинного законодавства, яким врегульована оперативно-

розшукова діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення прав 

громадян у різних сферах правоохоронної діяльності можливе 

за умови створення ефективного механізму їх реалізації. Не 

виключенням є і оперативно-розшукова діяльність. Реалізація 

повноважень, якими наділені працівники оперативних 

підрозділів, іноді передбачає втручання в сферу гарантованих 

законами України прав і свобод громадян, державних і 

громадських організацій, інших юридичних осіб. Тож під час 

оперативно-розшукової діяльності велике значення має 

дотримання принципу законності. Що передбачає неухильне 

виконання оперативними працівниками вимог Конституції 

України, Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», інших законодавчих актів, а також міжнародно-

правових угод і договорів, учасником яких є Україна. 

Важливість оперативно-розшукових заходів 

визначається ст. 10 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», згідно з якою матеріали оперативно-

розшукової діяльності можуть використовуватися: 

1) як приводи та підстави для початку досудового

розслідування; 

2) для отримання фактичних даних, які можуть бути

доказами у кримінальному провадженні; 

3) для попередження, виявлення, припинення і

розслідування кримінальних правопорушень, розшуку осіб, 

які вчинили кримінальне правопорушення, та осіб, які 

безвісти зникли; 

4) для взаємного інформування підрозділів, 

уповноважених здійснювати оперативно-розшукову 

діяльність, та інших правоохоронних органів; 
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5) для інформування державних органів відповідно до їх

компетенції, тощо. 

Тож, інформація, отримана за результатами проведення 

оперативно-розшукових заходів, є підставою для внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

проведення досудового розслідування, а матеріали, в яких 

зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих 

осіб і груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з 

дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», за умови відповідності вимогам 

ст. 99 КПК України, є документами та можуть 

використовуватися в кримінальному провадженні як 

докази[1]. Так як докази отримані внаслідок істотного 

порушення прав та свобод людини, гарантованих 

Конституцією та законами України, міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки 

інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та 

свобод людини, суд зобов’язаний визнати недопустимими. 

Отже плануючи проведення оперативно-розшукових 

заходів оперативні працівники повинні пам’ятати, що за 

особами, стосовно яких планується їх проведення, 

зберігаються всі права, визначені для громадян Конституцією 

та законами України. Відповідно окремі обмеження прав і 

свобод людини повинні мати винятковий і тимчасовий 

характер і можуть застосовуватись лише за рішенням 

слідчого судді з метою виявлення, попередження чи 

припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину та у 

випадках, передбачених законодавством України, з метою 

захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства. 

Конституція України проголошує, що права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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діяльності держави, а утвердження та забезпечення таких 

прав є головним її обов’язком (ст. 3). Отже права і свободи 

людини є загальновизнаною найвищою соціальною цінністю. 

Відповідно процедура проведення оперативно-розшукових 

заходів повинна ґрунтуватися на принципах верховенства 

права, законності, дотримання прав і свобод людини. 
В Основному Законі зазначено, що кожному 

громадянину гарантуються рівні конституційні права і 
свободи, які є невідчужуваними та непорушними і не можуть 
бути скасовані. Кожний громадянин є рівним перед 
законом(ст.ст. 21, 22, 24 ). Зокрема кожному гарантується: 

недоторканність житла, у зв’язку з чим не допускається 
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за 
вмотивованим рішенням суду; 

таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені 
лише судом у випадках, передбачених законом, з метою 
запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування 
кримінальної справи, якщо іншими способами одержати 
інформацію неможливо; 

судовий захист права спростувати недостовірну 
інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати 
вилучення будь-якої інформації, а також право на 
відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої 
збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої 
недостовірної інформації (ст. 30, 31, 32 Конституції України). 

Крім цього ніхто не може зазнавати втручання в його 
особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 
Конституцією України. У зв’язку з чим: 

не допускається збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, 

крім випадків, визначених законом, тощо; 
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кожний громадянин має право знайомитися в органах 

державної влади з відомостями про себе, які не є державною 

або іншою захищеною законом таємницею (ст. 32 

Конституції України). 

Отже нормами Основного Закону України не 

допускається збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, 

крім випадків, визначених законом. Слід звернути увагу, що 

до конфіденційної інформації про фізичну особу належать 

дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні 

переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце 

народження, а також інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних 

повноважень. Конфіденційна інформація може 

поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 

визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею 

умов, а також в інших випадках, визначених законом[2].  

Не підлягають передачі і розголошенню відомості, які 

відповідно до законодавства України становлять державну 

таємницю, стосуються особистого життя, честі, гідності 

людини. За передачу і розголошення цих відомостей особи, 

яким вони стали відомі по службі або роботі, підлягають 

відповідальності згідно з чинним законодавством, крім 

випадків розголошення інформації про незаконні дії, що 

порушують права людини. 

Складником судового захисту особи від незаконних 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади є її 

право на доступ до правосуддя, гарантоване Конституцією 

України, що є однією з основних ознак будь-якого 

демократичного суспільства. Згідно зі ст. 55 Конституції 

України кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади 
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посадових і службових осіб. Що є правовим засобом для 

захисту й відновлення порушених під час проведення 

оперативно-розшукових заходів прав особи. З цією метою 

кожен має право:  

після використання всіх національних засобів 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна;  

будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 

посягань; 

на відшкодування за рахунок держави матеріальної та 

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56). 

Cлід зазначити, що положення Конституції України 

щодо обмеження прав громадян у сфері оперативно-

розшукової діяльності більш конкретизовані в галузевому 

законодавстві, в якому чітко визначено мету, підстави й 

порядок прийняття рішення про такі тимчасові обмеження. 

Крім процедурно-процесуальних гарантій, які переважно 

встановлюють механізми прийняття законних та 

обґрунтованих рішень щодо обмеження прав громадян у 

сфері оперативно-розшукової діяльності законодавство 

України містить також гарантії кримінально-правового 

змісту[3, c. 249]. Зокрема йдеться про встановлену 

кримінальну відповідальність за порушення недоторканності 

житла громадян (ст. 162 КК України), порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через 

175



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                  Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
176 

комп'ютер (ст. 163 КК України), провокацію підкупу             

(ст. 370 КК України), тощо. 

Отже, зі змісту проаналізованих нами правових норм 

вбачається, що на сьогодні правниками було вжито ряд 

заходів щодо приведення вітчизняного законодавства у 

відповідність із міжнародними стандартами. Тому 

визначаючи права осіб щодо яких будуть проводитися 

оперативно-розшукові заходи слід зазначити, що особливе 

місце в правовій регламентації різних сфер діяльності 

посідають міжнародні договори.  

Статтею 9 Конституції України закріплено, що «чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України. Крім цього, під час розгляду справ 

суди застосовують Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело 

права[4]. Тобто, правові позиції та прецедентна практика 

ЄСПЛ нині є не тільки європейськими правовими 

стандартами, а й наповнюють правову систему України 

цілісними й важливими принципами, дефініціями, 

гарантіями, нормами, які мають гармонізувати національне 

право і правосвідомість, унормувати наявні прогалини 

законодавчого регулювання, сприяти їх більш чіткій 

юридичній визначеності та системності[5, c.16]. 

Так ст. 8 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод визначає право кожного на повагу до 

свого приватного і сімейного життя, до свого житла і 

кореспонденцію. А в пункті 2 статті 8 перелічені законні 

випадки, які можуть виправдовувати порушення цих прав: «в 

інтересах національної та громадської безпеки чи 

економічного добробуту країни, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі 

або для захисту прав і свобод інших осіб». Стаття 13 
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Конвенції проголошує право кожного на ефективний засіб 

правового захисту і безпосередньо вказує, що «кожний, чиї 

права і свободи, визнані порушені, має право на ефективний 

засіб правового захисту в державному органі, навіть якщо це 

порушення вчинене особою, що діяла в офіційній якості»[6].  

Також слід відмітити, що важливим при унормуванні 

процедури проведення оперативно-розшукових заходів є 

визначення меж допустимої поведінки працівників 

оперативного підрозділу. З метою виключення можливості 

провокаційних дій зі сторони оперативних працівників під 

час проведення операції з контрольованого вчинення 

злочинного діяння, дане питання набуло особливої 

актуальності. 

ЄСПЛ у своїй прецедентній практиці має ряд рішень 

прийнятих у зв’язку із заявами, що ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод[6] була порушена 

через провокацію злочину з боку правоохоронців. Зокрема, 

ЄСПЛ багато разів підкреслював, що в специфічному 

контексті методів розслідування, усталеною думкою є, що 

суспільний інтерес не може виправдати використання доказів, 

отриманих в результаті підбурювання зі сторони 

правоохоронних органів, оскільки дані докази з самого 

початку піддали б обвинуваченого ризику непоправного 

позбавлення права на справедливий розгляд[7]. Будь-яке 

втручання державного органу у право особи на повагу до 

приватного життя та кореспонденції має здійснюватися у 

відповідності до закону. Цей вираз не лише вимагає 

дотримання внутрішнього законодавства, але також має 

відношення до якості закону, в якому унормовані підстави, 

порядок та процедура проведення оперативно-розшукових 

заходів, вимагаючи його сумісності з принципом 

верховенства права[8]. Відповідно, національне 
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законодавство має бути в достатній мірі передбачуваним у 

частині, що стосується надання особам відповідної вказівки 

стосовно обставин та умов, за яких працівники 

правоохоронних органів будуть мати право вдатися до 

заходів, які спричинять наслідки щодо їхніх прав за 

Конвенцією[9]. 

З приводу критеріїв якими визначаються гарантії 

правомірного застосування оперативно-розшукових заходів 

ЄСПЛ у рішенні по справі «Ліблік та інші проти Естонії» 

зауважив, що «орган, уповноважений надавати дозвіл на 

здійснення таємного спостереження, повинен бути здатним 

перевірити наявність обґрунтованої підозри щодо конкретної 

особи, зокрема, чи існують фактичні ознаки підозри в тому, 

що особа планує, продовжує вчиняти або вчинила злочин чи 

інші дії, що можуть обґрунтувати потребу застосування 

заходів таємного спостереження. Чи відповідає дозволений 

перехват (кореспонденції) вимозі необхідності в 

демократичному суспільстві, чи можна досягти цілей менш 

обмежувальними засобами. Така перевірка, разом із вимогою 

викласти відповідні мотиви у рішеннях, якими дозволено 

таємне спостереження, є важливою гарантією, що заходи не 

будуть здійснені випадково, безсистемно або без необхідного 

та належного розгляду[10].  

Також слід зазначити, що ЄСПЛ чітко визначив, що 

підбурювання зі сторони працівників правоохронних органів 

має місце тоді, коли вони або особи, які діють за їхніми 

вказівками (агенти), не обмежуються пасивною поведінкою, а 

з метою отримання доказів, впливають на суб’єкта, схиляючи 

його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би 

вчинений[11].  

Під пасивною поведінкою ЄСПЛ, розуміє відсутність 

будь-яких активних дій, які б спонукали потенційного 
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підозрюваного вчинити злочин. Відповідно не можна вважати 

пасивною поведінку органів влади, коли ініціатива у контакті 

з підозрюваною особою виходить від агента чи агентів, коли 

поновлюється пропозиція після первинної відмови, коли 

наполегливо спокушають на вчинення злочину[12].  

Слід звернути увагу, що межі між правомірними 

оперативно-розшуковими заходами, спрямованими на 

виявлення, попередження та зупинення кримінального 

діяння, та діями, які є фактичною провокацією на вчинення 

злочину, є дуже тонкою, і інколи буває досить важко її 

визначити. Однозначно не можна вважати провокаційними 

діями, коли працівники правоохоронних органів просто 

спостерігають за вчиненням злочину від випадків, коли самі 

ж працівники правоохоронних  органів провокують вчинення 

такого злочину. Зрозумілим також є те, що досягнення 

абсолютної визначеності у формуванні таких критеріїв є 

недосяжним завданням. 

Висновки. Резюмуючи слід зазначити, що баланс між 

правами людини і засобами оперативно-розшукової 

діяльності – це співвідношення змісту відповідних 

оперативно-розшукових засобів та ступеня суспільної 

небезпеки злочинного прояву[13, c. 114]. Відповідно 

важливим елементом забезпечення прав і свобод громадян в 

оперативно-розшуковій діяльності є досконале її правове 

регулювання. 
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§4.2 ОЧЕВИДНО НЕДОПУСТИМІ ДОКАЗИ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ 

АСПЕКТИ (Дрозд В.Г., Державний науково-дослідний інститут 

МВС України) 

Вступ. Донині проблемними та дискусійними у теорії 

вітчизняного кримінального процесу залишаються питання 

про те, які фактичні дані (докази) є «очевидно 

недопустимими» у кримінальному провадженні, як 

закріплений в КПК України критерій оцінки суду, які 

повноваження слідчого судді при встановленні ним такого 

критерію у вигляді «очевидно недопустимих» фактичних 

даних при здійсненні судового контролю за досудовим 

розслідуванням та наявність у суду права чи обов’язку 

визнавати зібрані учасниками процесу фактичні дані 

недопустимими доказами тощо. 

Питання критеріїв оцінки доказів з урахуванням 

положень кримінального процесуального законодавства 

України ґрунтовно і всебічно досліджували такі відомі 

вітчизняні вчені, як Ю. П. Аленін, Ю. М. Грошевий, 

Н. М. Басай, А. П. Іванов, О. В. Капліна, О. С. Осетрова, 

А. В. Панова, Д. П. Письменний, В. В. Тютюнник, 

М. М. Стоянов, М. І. Шевчук, В. П. Гмирко, В. Г. Гончаренко, 

Л. М. Лобойко, А. О. Ляш, В. Т. Нор, Л. Д. Удалова, 

В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило та ін. Напрацювання яких є 

вагомим науковим доробком і необхідним підґрунтям 

сучасних наукових пошуків у цій сфері. Проте наявні праці 

присвячені лише окремим проблемним питанням або мають 

галузевий характер, тому окреслене потребує подальшого 

вивчення. Повною мірою це стосується й положень 

вітчизняного доказового права, зокрема які фактичні дані 
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(докази) є «очевидно недопустимими» у кримінальному 

провадженні. 

Погодимося із М. І. Шевчуком, який, розглядаючи та 

аналізуючи ініціативу суду як його можливість скористатися 

правом за власним розсудом, чи обов’язок суду визнавати 

докази недопустимими, зазначив: «… зі змісту частини другої 

статті 89 КПК України неможливо зробити однозначний 

висновок про те, чи повинен суд незалежно від наявності 

клопотань сторін кримінального провадження ухвалювати 

рішення про визнання недопустимими доказів у разі 

встановлення очевидних ознак їх недопустимості, не пов’язаних 

із випадком істотного порушення прав і свобод людини, зокрема: 

проведення слідчих (розшукових) дій за межами строку 

досудового розслідування; проведення окремої слідчої 

(розшукової) дії не уповноваженою на те особою; використання 

слідчим під час допиту, який передує пред’явленню особи для 

впізнання, навідних питань тощо»[1, c. 213]. 

Зважаючи на актуальність і дискусійність цих 

проблемних питань, убачаємо за необхідне розглянути їх 

детальніше. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Великим 

тлумачним словником сучасної української мови 

«очевидний» означає: «1. Дуже помітний; неприхований. 

2. Безсумнівний, безперечний»[2, c. 871].

У ч. 2 ст. 89 КПК України вказано, що в разі 

встановлення очевидної недопустимості доказу під час 

судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що 

тягне за собою неможливість дослідження такого доказу або 

припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо 

таке дослідження було розпочате[3]. 

Тож категорія «очевидна недопустимість доказів» є 

оціночною, і оцінка очевидності недопустимості доказів 
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викликає складнощі у судовій практиці. Аналіз наукових 

праць та задекларованих у них позицій авторів дає підстави 

дійти висновку, що серед науковців бракує єдності думок 

стосовно критеріїв (умов, випадків), за якими доказ повинен 

бути визнаний очевидно недопустимим, особливо у випадках, 

коли суд має прийняти таке рішення за власною ініціативою. 

Зрозуміло, що «очевидна недопустимість» є якісною 

характеристикою допущених порушень передбаченого 

законом порядку доказування у кримінальному провадженні. 

Її сутність полягає в тому, що такі порушення є 

безсумнівними, безперечними і саме через це не потребують 

здійснення їх перевірки і зіставлення з іншими доказами, 

наданими учасниками судового провадження. 

Як зауважує з цього приводу А. П. Іванов, не викликає 

ніяких сумнівів, що сторонами можуть бути подані й такі 

докази, очевидна недопустимість яких убачається 

«неозброєним оком» і не потребує ніякого порівняння з 

іншими доказами чи якоїсь перевірки[4]. 

Так, згідно з ч. 3 ст. 17 КПК України обвинувачення не 

може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним 

шляхом. Тобто відомості, матеріали та інші фактичні дані, 

отримані органом досудового розслідування чи іншими 

учасниками процесу в непередбаченому процесуальним 

законодавством порядку чи з його порушенням, або 

отримання доказів було пов’язано з істотним порушенням 

прав і свобод людини є очевидно недопустимими[4]. Можна 

погодитися з такою позицією щодо визначення очевидної 

недопустимості. 

З огляду на різноманіття наукових підходів до поняття 

очевидно недопустимих фактичних даних (доказів) виникає 

потреба в науковому обґрунтуванні й нормативному 

закріпленні в КПК відповідних критеріїв визначення їх 
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очевидної недопустимості. У цьому розумінні заслуговує на 

увагу пропозиція В. В. Тютюнника, який вважає, що цими 

критеріями можуть бути такі: 

«а) очевидно недопустимим є доказ, будь-яке 

порушення процедури отримання якого, згідно з 

положеннями КПК України, є безумовною підставою 

визнання його недопустимим (наприклад, протоколи, 

складені внаслідок проведення будь-яких слідчих 

(розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій після 

закінчення строків досудового розслідування, крім їх 

проведення за дорученням суду (стаття 223 КПК України); 

б) доказ є очевидно недопустимим, коли 

недопустимість ґрунтується на обставинах, які є 

безсумнівними, беззаперечними, зрозумілими для всіх 

учасників судового провадження та не потребують 

додаткового дослідження (наприклад, протокол, отриманий 

внаслідок проведення слідчої (розшукової) дії не 

уповноваженим суб’єктом). Відповідні обставини можуть 

стати відомими на початку аналізу доказу з точки зору його 

допустимості або виявитися в процесі подальшого його 

дослідження. В обох випадках виявлення обставин, які 

свідчать про очевидну недопустимість доказу, є перешкодою 

для подальшого його дослідження; 

в) в основу очевидної недопустимості доказів не 

може бути покладено обставини, які мають оціночний 

характер (наприклад, «істотність порушення прав і свобод 

людини», «порушення права особи на захист») та потребують 

дослідження»[5, c. 140]. 

Цими критеріями має керуватися суд у своїй діяльності, 

в той час, як відповідна діяльність слідчого судді як 

визначеного суб’єкта оцінки доказів у разі встановлення, що 

уповноважені сторони кримінального провадження на 
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обґрунтування своєї позиції подають очевидно недопустимі 

фактичні дані з метою визнання їх доказами після 

безпосереднього їх дослідження, не врегульована.  

Визначивши слідчого суддю суб’єктом оцінки 

фактичних даних, законодавець не надав йому 

процесуального права визнавати такі фактичні дані 

недопустимими як докази навіть при очевидній 

недопустимості таких даних. 

Відповідно до п. 18 ст. 3 КПК України слідчий суддя – 

суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить 

здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, 

передбаченому статтею 247 цього Кодексу, – голова чи за 

його визначенням інший суддя відповідного апеляційного 

суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції 

обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду. 

На нашу думку, в КПК України процесуальний статус 

слідчого судді нормативно не визначений, а його 

процесуальні повноваження «розпорошені» в різних статтях 

КПК України (ст. 94, 132, 172, 173, 177, 194, 196, 233 і 234) 

тощо. Вважаємо вказані обставини законодавчими 

прорахунками при оновленні кримінального процесуального 

законодавства України, оскільки наразі проблемне питання 

про те, чи є слідчий суддя суб’єктом оцінки допустимості 

доказів з правом визнання їх недопустимості (очевидної 

недопустимості), залишається відкритим і нерозв’язаним.  

Як зауважив з цього приводу Д. П. Письменний, уже 

перші місяці дії нових норм Кримінального процесуального 

кодексу 2012 р. виявили окремі «вузькі» місця у практиці 

його застосування. По-перше. У главі третій «Суд, сторони та 

інші учасники кримінального провадження» немає норми, яка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2307
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визначала б процесуальний статус слідчого судді та його 

місце серед учасників кримінального провадження[6, c. 45]. 

Очевидно, що слідчий суддя не є суддею в розумінні ст. 

30 КПК України. До його повноважень належить здійснення 

у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю 

за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні на досудовому слідстві (п. 18 ст. 

3 КПК України). За умови буквального тлумачення ст. 89 

КПК України, в якій ідеться про суд, але не вказується про 

слідчого суддю, можна дійти висновку, що слідчий суддя не 

наділений повноваженнями щодо визнання доказів 

недопустимими.  

Крім того, згідно з п. 24 ч. 1 ст. 3 та гл. 28 КПК України 

судовий розгляд є стадією судового провадження з розгляду 

справи по суті саме судом, а не слідчим суддею. Але при 

цьому важливо зазначити, що аналіз окремих статей КПК 

України, які врегульовують повноваження слідчого судді, 

свідчать про те, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за 

своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на 

всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 

обставин кримінального провадження, керуючись законом, 

оцінюють кожний доказ з точки зору належності, 

допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з 

точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття 

відповідного процесуального рішення (ст. 94 КПК України).  

Очевидно, що стосовно слідчого судді йдеться про 

оцінку допустимості зібраних у процесі досудового 

розслідування фактичних даних, які можуть стати доказами 

за результатами їх оцінки судом. Але чинний КПК України, 

як ми вже зазначали, не дає чіткої відповіді на запитання про 

те, чи може слідчий суддя за результатами дослідження 

доказів, поданих учасниками кримінального провадження, 
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зробити висновок про недопустимість поданих доказів, 

зокрема, зібраних на стадії досудового розслідування.  

Тому метою вітчизняного законодавця в сучасних 

умовах є розв’язання проблемного питання законодавчої 

повноти кола суб’єктів, уповноважених на визнання доказів 

недопустимими, з урахуванням норм чинного законодавства, 

практики слідчих суддів (суду) нашої держави, а також 

міжнародної судової практики.  

На підставі вказаних міркувань ми вважаємо, що 

слідчий суддя як орган судового контролю має бути 

наділений правом приймати відповідне процесуальне 

рішення про визнання наданих йому учасниками процесу 

зібраних ними недопустимих (очевидно недопустимих) 

фактичних даних після їх оцінки за своїм внутрішнім 

переконанням недопустимими для подальшого їх розгляду 

судом. Тим паче, що очевидну недопустимість фактичних 

даних може бути встановлено уповноваженими 

процесуальними суб’єктами як на початку їх дослідження, 

так і на будь-якому етапі їх аналізу і судового розгляду, тобто 

поза межами нарадчої кімнати суду на більш ранній стадії 

процесу (ч. 2 ст. 89 КПК України). 

Важливо зазначити, що в результаті законодавчого 

закріплення вимог щодо визнання фактичних даних (доказів) 

недопустимими в КПК України виникло логічне запитання, 

чи є вичерпним перелік підстав для визнання фактичних 

даних (доказів) недопустимими в ст. 87–90 КПК України? 

Так, у своїй постанові «Щодо визнання допустимими 

(недопустимими) окремих доказів, зібраних під час 

досудового розслідування» від 09 червня 2016 р. № 5-360кс-

15 ВС вказав, що кримінальний процесуальний закон не дає 

вичерпного переліку підстав, за наявності яких докази мають 

визнаватися недопустимими, а натомість надає право суду 
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вирішувати питання їх допустимості чи недопустимості у 

порядку, передбаченому ст. 89 КПК України[7]. 

Порушення прав і свобод людини, наведені в чинному 

КПК України (ст. 87, ч. 3 ст. 233), які законодавець апріорі 

визнав істотними й належними до безумовних підстав для 

визнання доказів недопустимими, досить детально вивчені й 

проаналізовані в юридичній літературі вітчизняними 

правознавцями[8], тому додатково їх аналізувати немає 

потреби, важливо розглянути лише проблемні аспекти цього 

питання. 

Результати наукових дискусій вчених і фахівців у галузі 

кримінального процесуального права у вигляді відповідних 

обґрунтованих пропозицій також, безперечно, мають бути 

ретельно вивчені та законодавчо реалізовані. 

На думку М. М. Стоянова, попри легальне визначення 

поняття допустимості доказу й переліку випадків визнання 

доказів, отриманих унаслідок істотного порушення прав і 

свобод людини, недопустимими, слід констатувати, що 

правила допустимості (недопустимості) доказів не 

систематизовано в КПК України[9]. Очевидно, що 

формальний перелік підстав визнання доказів недопустимими 

в КПК України є орієнтовним, оскільки не враховує такі 

підстави, як неналежний суб’єкт доказування, порушення 

процесуальної форми тощо, оскільки різноманітність 

допущених порушень, які стають підставою визнання 

фактичних даних (доказів) такими, а також їх динамічність і 

різноманіття на практиці постійно породжують нові види 

підстав недопустимості такої інформації[10, c. 340-351]. 

Н. М. Басай пропонує вважати докази недопустимими, 

якщо вони отримані: «1) у разі проведення слідчої дії до 

порушення кримінальної справи (за КПК України 2012 р. – до 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 
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розслідувань (далі – ЄРДР), за винятком випадків, 

передбачених КПК України; 2) без роз’яснення прав та 

обов’язків особам, які беруть участь у проведенні слідчої дії; 

3) з порушенням права підозрюваного чи обвинуваченого на

захист; 4) за відсутності понятих, якщо їх участь є

обов’язковою; 5) за відсутності встановленої законом

кількості понятих і при невідповідності особи понятого

вимогам, які передбачені до них кримінальним

процесуальним законом; 6) при відсутності учасників, які за

законом обов’язково повинні бути присутніми при

провадженні певної слідчої дії; 7) із застосуванням погроз,

насильства, інших незаконних дій, передбачених статтею 373

КПК України 1960 року (стаття 87 КПК України 2012 року);

8) з порушенням порядку проведення слідчої дії,

передбаченого кримінальним процесуальним законом;

9) у разі проведення слідчої дії у невстановлений законом час

доби без встановлених законом підстав»[11, c. 209-210].

Так, заслуговує особливої уваги пропозиція 

М. М. Стоянова, який, узагальнивши й проаналізувавши 

думки багатьох вчених-процесуалістів у зазначеній сфері, 

пропонує розширити встановлений у ст. 87 КПК України 

перелік підстав, за яких у будь-якому випадку докази повинні 

бути визнані недопустимими.  

На його думку, відомості про обставини, що підлягають 

доказуванню, повинні в будь-якому разі бути визнані 

недопустимими у випадку збирання їх:  

1) неналежним суб’єктом внаслідок порушення вимог

закону про підслідність, підсудність; у результаті проведення 

слідчих (розшукових) дій (далі – СРД) без доручення 

слідчого, прокурора, санкції чи затвердження прокурором, 

особою, яка підлягає відводу, слідчим, якого не визначено 
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керівником органу досудового розслідування, слідчим, якого 

не включено до складу слідчої групи;  

2) без роз’яснення особам, які беруть участь у слідчій

(розшуковій) або судовій дії, наданих їм законом прав або з 

введенням їх в оману щодо характеру й обсягу останніх;  

3) із процесуальних джерел доказів, не зазначених в

КПК України, за допомогою процесуальних дій, не 

передбачених КПК України, або шляхом проведення 

процесуальних дій до внесення відомостей до ЄРДР, за 

винятком огляду місця події;  

4) з порушенням заборон та обмежень, встановлених

щодо окремих категорій осіб, які не можуть бути допитані як 

свідки або мають право відмовитися давати показання, а 

також із порушенням процедури допиту неповнолітніх осіб, 

які не володіють мовою судочинства, глухих, сліпих осіб;  

5) у результаті проведення процесуальних дій без

відновлення досудового розслідування у зупиненому 

кримінальному провадженні або після закінчення строку 

досудового розслідування без його продовження;  

6) із істотним порушенням порядку проведення СРД;

7) з порушенням порядку їх збирання в іноземних

державах при проведенні процесуальних дій за запитом про 

надання міжнародної правової допомоги[12, c. 319-321]. 

Як бачимо, в сучасних умовах вітчизняним вченим і 

фахівцям у галузі кримінального процесуального права не 

вдалося сформувати однозначного, єдиного підходу до 

різноманіття підстав визнання доказів недопустимими, так 

само як і до кола суб’єктів, які мають процесуальне право на 

прийняття такого рішення, тому актуальним завданням 

залишається продовження ретельного вивчення, наукового 

дослідження й аналізу цієї проблеми, слідчої практики крізь 

призму судових рішень з розв’язанням питання про 
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доцільність доповнення та законодавчого коригування 

названих статей КПК України. 
Висновки. На підставі викладеного можна дійти 

логічного висновку, що наявні наукові теоретичні 
напрацювання в цьому напрямі не вичерпують та не 
вирішують вказану складну науково-практичну проблему, а 
швидше утворюють фундаментальну базу для напрацювання 
відповідної концепції запровадження міжнародно-правових 
стандартів і подальшого законодавчого закріплення вимог 
щодо визнання доказів недопустимими, захисту прав, свобод 
людини й громадянина, а також інтересів особи на стадії 
досудового розслідування, подальшого концептуального 
переосмислення, наукових пошуків і прогнозів та 
реформування конституційних засад реалізації міжнародно-
правових зобов’язань України. 

Отже, незважаючи на унормування в КПК України 
допустимості та недопустимості доказів, у теорії 
кримінального процесу як не існувало до ухвалення КПК 
України 2012 р., так і нині бракує одностайності вчених і 
практичних працівників у визначенні та тлумаченні названих 
понять. Натомість існує багато різноманітних їх визначень, 
усі вони є суттєвим науковим доробком, становлять значний 
теоретичний і практичний інтерес з позицій уточнення та 
доповнення понятійного апарату кримінального процесу, 
визначення наукових критеріїв недопустимості доказів, 
удосконалення чинного кримінального процесуального 
законодавства, а також розвитку вітчизняної науки 
кримінального процесуального права тощо. 
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ODDÍL 5. CESTOVNÍ RUCH 

§5.1 ВІДБІР ЗМІСТУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ(Коваленко О.В., 

Сумський національний аграрний університет, Скляр В.Г., 

Сумський національний аграрний університет) 

Вступ. Необхідність вивчення регіонального 

компонента під час підготовки фахівців туристичної сфери 

відзначають багато дослідників. Зміна за останні кілька років 

географічних, економічних, історико-політичних факторів 

змушує приділяти дедалі більшу увагу вивченню та освоєнню 

для туристичної діяльності нових регіонів країни. Бажання 

виявити нові території, які мають рекреаційний потенціал, 

цілком виправдане. Скорочення курортів на морських 

узбережжях, надмірна завантаженість традиційних 

туристських територій, нерівномірний економічний розвиток 

регіонів країни, проблеми екологічного, політичного плану 

тощо – всі ці причини сприяють тому, що в останні роки все 

більша увага приділяється регіональному компоненту як у 

шкільних програмах, так і у програмах закладів вищої освіти. 

Під час підготовки фахівців туристського профілю у 

навчальних закладах також запроваджується курс з історії 

освоєння та вивчення рекреаційного потенціалу своєї 

місцевості, свого краю. 

Туристська освіта йде послідовно з розвитком туризму, 

долаючи його стихійність, нерозривність, бум, обмеженість 

географічних районів та природно-кліматичних територій та 

випереджаючи розвиток туризму, обґрунтовуючи логіку, 
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специфіку, різноманітність та багатофакторність 

педагогічних умов формування та функціонування 

безперервної загальнодоступної системи професійної освіти в 

туризмі. 

В даних умовах виникає потреба у перегляді змісту 

програми з історії та культури України, рекреаційному 

ресурсознавству, географії туристських центрів, екології й 

інших дисциплін для підготовки фахівців туристського 

профілю та розробки нової моделі навчання, що враховує 

специфіку майбутньої професійної діяльності менеджерів 

туризму, що працюють у своїх регіонах. 

У зв’язку з цим, регіональний компонент має стати 

одним з розділів щодо перелічених вище предметів, для 

формування у майбутніх фахівців сфери туризму відповідної 

компетенції. У сучасних умовах, у зв’язку з підвищеним 

інтересом до регіонального компонента у світлі найкращого 

розвитку туристської діяльності у своєму регіоні має 

здійснюватися відповідна підготовка студентів, майбутніх 

менеджерів туризму, здатна допомогти їм у майбутній 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Однією з основних тем 

досліджень європейських учених є регіональний економічний 

розвиток. Воно було й в центрі уваги відділу вивчення 

туризму та відпочинку кафедри географії Единбурзького 

університету. У свій час цей відділ видав серію економічних 

звітів для розвитку регіонів Великобританії. Ці роботи були 

використані багатьма європейськими країнами, в яких нині 

туризм є головною галуззю регіонального розвитку. У книзі 

«Туризм та економічний розвиток: досвід Західної Європи» 

робиться висновок про те, що туризм не передбачає однієї 

універсальної моделі розвитку, та інакше і не може бути в 

умовах різних регіональних особливостей, тому що саме 
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місцевий колорит таки сприяє створенню унікальної 

культурної мозаїки й викликає такий живий інтерес серед 

туристів [4]. 

Регіональний аспект у дослідженнях європейського 

туризму також проявляється у трактуванні проблем екології, 

оскільки вони нерозривно пов’язані з топографічними та 

політичними моментами. Наприклад, у Польщі взаємозв’язок 

між туризмом та захистом навколишнього середовища так 

само визначає законодавчі заходи в туристській політиці, в 

якій вона досліджує дані фізичних та соціально-географічних 

досліджень. Такі політичні та економічні аспекти набувають 

великої значущості у ситуаціях, коли туризму доводиться 

долати політичні кордони, як, наприклад, у країнах 

Середземномор’я. 

На нашу думку, при розробці моделі регіонального 

компонента професійної освіти при підготовці фахівців сфери 

туризму важливо виходити з таких вимог: 

- врахування стану соціокультурного середовища,

потреби та можливості регіону, аналіз професійної діяльності 

фахівців галузі туризму в умовах певного регіону; 

- орієнтування на формування кінцевого результату;

- необхідності збереження загального освітнього

простору, пріоритету особистості студента, обліку його 

здібностей, інтересів. 

Регіональний компонент вищої освіти покликаний 

сприяти адекватному самовизначенню студентів, їх творчої 

самореалізації у конкретному економічному та культурному 

середовищі, формуванню національної самосвідомості та 

творчих здібностей, вихованню на культурних традиціях 

свого народу зі збереженням функціонального поля інших 

культур, які забезпечують міжкультурне спілкування та 

підвищення культурного рівня майбутніх спеціалістів. 
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Національно-регіональна система освіти враховує 

національні традиції, особливості, менталітет народу, який 

проживає на даній території; ідеї розвитку національної 

культури, досвід народної педагогіки у вихованні дбайливого 

ставлення, любові до природи рідного краю [2]. 

Методика відбору та структурування змісту 

регіонального компонента професійної туристської освіти 

повинні обов’язково враховувати етнокультурний аспект 

професійної туристської підготовки, що показує соціально-

економічні, історичні, культурні, природно-географічні 

особливості регіону, а також професійні суспільно-культурні 

види діяльності спеціаліста. 

При доборі матеріалу для регіонального компонента 

змісту необхідно спиратися на загальні дидактичні принципи. 

Під принципами ми розуміємо основні вихідні положення, 

якими слід керуватися викладачам у разі відбору необхідного 

матеріалу за регіональним компонентом освіти. 

Одним із завдань нашої роботи є відбір змісту 

регіонального компонента для навчально-виховного процесу. 

До вихідних критеріїв відбору ми віднесли такі: 

популярність, вагомість, атрактивність об’єкту (сюди 

включені історико-культурні та природні об’єкти). 

У відборі змісту регіонального компонента важливе 

місце посідає питання систематизації. Матеріал спочатку 

заноситься до комп’ютерних програм обробки даних, де 

розподіляється за розділами та темами (відповідно критеріям 

відбору вноситься до структури регіонального компонента). 

Регіоналізація змісту історичної освіти реалізується в 

історичному краєзнавстві, основним принципом якого є 

діалектичний взаємозв’язок частини та цілого, тобто історії 

країни та історії краю, регіону. Регіональна історична освіта в 

закладі освіти туристського профілю покликана формувати 



  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

   Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

199

поняття про національну культуру, закладати ідейні, 

світоглядні засади міжнаціональної згоди. Наявність та 

використання культурно-історичних ресурсів, історії 

промисловості та сільського господарства, народних 

промислів – є предметом безпосереднього професійного 

інтересу майбутніх фахівців у галузі туризму. 

Соціальна та професійна адаптація випускників сфери 

туризму неможлива без вивчення регіональних проблем 

соціуму. Тому регіональне спрямування соціальної освіти є 

елементом професійної підготовки фахівця з туризму. 

Майбутні фахівці в галузі туризму повинні знати, яку 

інформацію та як можна отримати за допомогою соціального 

дослідження, як користуватися нею у певних регіональних 

умовах [5]. 

Вивчення регіону, де студент має працювати в 

майбутньому, сприяє його пізнавальній та творчій діяльності, 

надає емоційний настрій у навчальній роботі, розвиває 

дослідницькі навички. Студенти вже на першому курсі 

підготовлені до таких видів діяльності як інтерв’ювання, 

вивчення архівних документів, систематичних даних, 

картографічних джерел, спостереження за об’єктами в 

природі, відбір необхідних фактів у друкованих чи 

електронних виданнях і ресурсах. Подібні джерела 

допомагають у написанні курсових робіт, рефератів та 

нескладних дослідницьких статей. 

Нині відбувається переорієнтація туристських фірм на 

внутрішній туризм. Північний схід України, завдяки 

особливому географічному положенню та своєрідному 

комплексу природних пам’яток, становить значний інтерес 

для туристських поїздок громадян з інших регіонів чи країн. 

Тому потрібні фахівці, які знають закономірності формування 

територіальних рекреаційних систем, розвиток та розміщення 
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територіальних рекреаційних систем усіх типів та рангів, які 

вміють прогнозувати зміни та оптимальне функціонування 

територіально-рекреаційних систем. 

Включення регіонального компонента до структури та 

змісту дисциплін освітньо-професійних програм за напрямом 

підготовки «Туризм», а також розробка та введення в 

навчання спеціальних курсів з регіонального компонента 

змісту туристської освіти, дозволяють розв’язати наступні 

проблеми: 

- цілісне оновлення освітньої системи із включенням

регіонального компонента; 

- інтеграція освітнього процесу;

- гуманітаризація освітнього процесу, становлення у

молоді, що навчається, цілісної еколого-культурологічної 

картини; 

- гуманізація світогляду, діяльності та взаємодії

учасників навчального процесу; 

- диференційований та індивідуальний підходи,

особистісний розвиток студентів; 

- валеологічна спрямованість освітньої системи;

- розвиток творчості студентів;

- розробка та здійснення розширеної освітньої

програми, розвиток загальної культури студентів; 

- розширене викладання;

- професійна орієнтація та перед професійна підготовка

студентів; 

- соціалізація та адаптація студентів;

- вдосконалення професійної майстерності та 

професійної культури викладача. 

Надання регіональному компоненту статусу 

спеціального курсу різко збільшує його значення в освіті, 

вихованні та розвитку студентів. К. Ушинський писав: 
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«Найрізкіша, та що найбільш впадає в око, відмінність 

західного виховання від нашого полягає... у тому, що людина 

західна, як освічена, а й навіть напівосвічена, завжди ближче 

знайома зі своєю батьківщиною: з рідною їй мовою, 

літературою, історією, географією, статистикою, політичними 

відносинами, фінансовим становищем та іншим, а наша 

людина завжди менш знайома саме з тим, що до неї ближче: 

зі своєю батьківщиною і всім, що до неї відноситься» [3]. Ця 

думка не втратила своєї актуальності до нашого часу. 

Поступово підхід до вивчення свого краю змінюється, саме 

зростає розуміння його ролі. 

Сучасна ідеологія освіти орієнтована на розвиток 

особистості студента, на допомогу кожному випускнику у 

виборі життєвого шляху. Відомо, що розвиток особистості 

відбувається насамперед у навчально-пізнавальній діяльності. 

В основі розвитку особистості лежить задоволення її потреб. 

Звідси важлива вимога до програм з регіональним 

компонентом – вони мають бути особистісно-орієнтованими, 

що передбачає оновлення змісту дисциплін, які вивчаються, 

істотна зміна організації навчання, виховання та розвитку 

студентів. 

У педагогічній науці активно розвивається ідея 

соціалізації особистості слухача. Соціалізація – це процес 

засвоєння людиною соціального досвіду, норм, цінностей, 

ролей. Регіональний компонент допомагає пізнанню 

соціального світу, допомагає бачити навколишній світ таким, 

яким він є, зробити правильний вибір життєвого шляху. До 

соціальних ролей можна віднести три найважливіших і тісно 

пов’язаних з вивченням регіонального компонента: я – 

мешканець, я – працівник, я – громадянин [1]. 

Рівень підготовки студентів до освоєння цих ролей 

передбачає істотні зміни щодо регіонального компонента. 
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Необхідні розгорнуті знання про природу, економічні, 

історичні та соціальні особливості розвитку свого регіону, 

особливості розвитку виробництва регіону на основі 

ринкових відносин. 
Для цілей професійної підготовки молоді важливою є 

дотримання умов моделювання змісту освіти. По-перше, 
зміст діяльності навчального закладу має відповідати 
предметному змісту професії або окремої спеціальності, 
відповідати вимогам підготовки спеціаліста (бути професійно 
спрямованими), а також враховувати потреби та інтереси 
самого студента. По-друге, алгоритм дій, які закладені у 
заняття, повинен включати саме ті вміння (інтелектуальні, 
творчі, інші), які необхідно сформувати або розвинути для 
опанування певним обсягом практичного досвіду цієї 
діяльності, для створення базису самореалізації [2]. 

Педагогам необхідно також врахувати, що формування 
та розвиток професійних знань і навичок, професійно 
важливих компетенцій, треба здійснювати поетапно, а саме: 
накоплення, розвиток системи опорних знань як основних 
елементів змісту певного поняття; інтеграція елементів змісту 
із дидактичними прийомами; використання сформованих 
компетенцій як цілісної системи професійно важливих знань 
та умінь на шляху їх закріплення та розвитку; постійні моделі 
«випускник–ринок». 

Отже, аналіз цінностей культурно-історичної та 
природної спадщини в регіонах країни та особливостей 
туристської освіти дозволив виділити основні компоненти 
професійної підготовки, до яких нами віднесені 
загальнокультурні, загальнонаукові та регіонально-профільні 
знання краєзнавчого характеру. Систематизація змісту освіти 
та нормативно-правових засад діяльності загальноосвітніх 
установ дозволила розробити регіональну модель професійної 
підготовки фахівців у рамках спеціальності «Туризм». 
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Розроблено навчально-методичну документацію, що 

забезпечує організацію навчального процесу та послідовність 

освоєння знань та умінь менеджера туризму з елементами 

початкової спеціалізації туристично-екскурсійного профілю. 

Формування інтересу студентів до історико-краєзнавчої, 

культурної та природної спадщини рідного краю з 

використанням прийомів особистісно-орієнтованого навчання 

забезпечили повноту знань регіонального характеру. 

Висновки. Підсумовуючи все зазначене вище, можна 

зробити наступні висновки про те, що регіональний 

компонент освіти ми розглядаємо як необхідну педагогічну 

умову, що забезпечує ефективність реалізації особливостей 

етнокультури, природи, географії, історії, економіки регіону, 

облік яких сприяє створенню та просуванню туристичного 

продукту у конкретному регіоні. Педагогічні умови реалізації 

регіонального компонента туристської освіти враховують 

етнокультурний аспект гуманітарної освіти при підготовці 

фахівців сфери туризму у ЗВО; виявляються в соціально-

економічних, природно-географічних, культурно-історичних 

особливостях розвитку регіону, професійних та суспільно-

культурних видах діяльності спеціаліста, які розкривають у 

змістовному аспекті навчальні плани та програми підготовки 

фахівців з туризму, об’єднують базовий та регіональний 

рівні, загальне та специфічне в зміст та технології навчання; в 

організаційному аспекті розкривають поетапність включення 

навчальних програм, що містять регіональний компонент у 

навчальний процес; у методичному аспекті розкривають 

вибір ефективних методів та форм, що забезпечують високий 

рівень професійної підготовки студентів з урахуванням 

регіонального компонента. 

У стрімкому та суперечливому процесі переоцінки 

цінностей на сучасному етапі розвитку виховання любові до 
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рідного краю за допомогою регіонального компонента має 

зіграти свою творчу роль. Коріння безгосподарності та 

безладдя, варварського ставлення до рідної природи, до 

рідної культури значною мірою пов’язані з духовною 

непорядністю, моральною ущербністю сучасного 

громадянина. Ми часто втрачаємо з виду, що любов до 

батьківщини не можна виховати гучними та широкомовними 

гаслами, що це почуття формується в людині всіма 

враженнями повсякденного буття, що починається воно з 

любові й синівської поваги до «малої» батьківщини, до сім’ї, 

до будинку де ти народився і ріс, до рідного краю. 
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§5.2 ТРАДИЦІЙНІ  СТРАВИ БРИТАНСЬКОЇ КУХНІ У

МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ COOP ВЕЛИКОБРИТАНІЇ       

(Коваль Л.М., Хмельницький кооперативний  торговельно-

економічний інститут, Коломієць О.М., Хмельницький 

кооперативний  торговельно-економічний інститут,     

Барилюк О.В., Хмельницький кооперативний торговельно-

економічний інститут, Дзяна О.С., Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, Антошкова Н.А., 

Хмельницький кооперативний  торговельно-економічний 

інститут)  

Вступ. Сьогодні британська кухня відрізняються 

чималою різноманітністю, полікультурністю, еклектичним 

стилем. Така зміна кулінарних пріоритетів національної кухні 

Великобританії насамперед обумовлена глобалізаційними 

впливами інших національних кухонь, зокрема індійською, 

італійською, грецькою та китайською.  

Найбільше досліджень з традицій харчування у 

Великобританії було опубліковано, починаючи з  середини 

ХХ століття, коли сформувався інтерес до традиційних 

британських страв. Такий інтерес обумовлений тими 

процесами, які мали незворотній вплив на формування 

британської кухні у XX столітті, зокрема процесом 

нормування британської кухні. Нормування тривало майже 

десять років після Другої світової війни, і в деяких аспектах 

було суворішим, ніж під час війни, так що ціле покоління 

зростало без доступу до багатьох раніше поширених 

інгредієнтів британської кухні, що, можливо, сприяло її 

занепаду [10,12]. З 1960-х років іноземні свята та ресторани в 

іноземному стилі у Британії збільшили популярність 

іноземної кухні. З 1970-х років доступність і асортимент 

свіжих продуктів хорошої якості зросли, і британське 
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населення стало більш охоче змінювати свій раціон. Сучасна 

британська кухня спирається на вплив Середземноморської, а 

віднедавна– Близькосхідної та Азіатської кухонь. 

Frank Muir у своїй відомій праці «Christmas customs & 

traditions» (1977 р.) описав традиційну різдвяну вечерю 

британців, яка складається зі смаженої індички, яку зазвичай 

доповнюють смаженим м'ясом та подають з гарніром: 

підливою, печеною картоплею, пюре та овочами. Згодом 

почали з’являтись праці, в яких науковці досліджували 

британську кухню в діахронічному аспекті, а саме: від 

початку становлення британської кухні до сучасності. Колін 

Спенсер у книзі «British Food: An Extraordinary Thousand 

Years of History» (2003 р.) дослідив становлення британської 

кухні крізь призму традицій тих народів, які заселяли 

Британію впродовж тисячоліть. Ina Zweiniger-Bargielowska 

(Austerity in Britain: Rationing, Controls and Consumption, 

1939-1955) дослідила вплив Австрії на формування 

британської кухні [12]. 

Новою сторінкою у формуванні традицій харчування 

народів Великобританії стають процеси глобалізації, 

обумовлені міграційними процесами, що стрімко розвивались 

з 60-х років XX століття. На початку 1960 -х років до країни 

починають прибувати іммігранти із  Латинської Америки,  

Південно-Східної Азії  та  Шрі-Ланки. Вплив 

мультикультурності відображається і на етнічній кухні, та як 

наслідок, з’являються нові страви, як-от курка тікка массала. 

Довідник з їжі, харчування та дієтології визначає створення 

страви кухарями-мігрантами з Бангладешу у 1960-х роках 

після їх міграції до Великобританії. У той час ці кухарі-

мігранти розробили та подали низку нових неавтентичних 

«індійських» страв, зокрема курку тікка масала. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%96-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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У 2001 році міністр закордонних справ Великобританії 

Робін Кук згадав про страву у промові, в якій проголошував 

переваги мультикультуралізму Великобританії, зауваживши, 

що курка тіка масала стала справжньою британською 

національною стравою не тільки тому, що вона була 

надзвичайно популярною серед споживачів, але й тому, що це 

ідеальна ілюстрація того, як Британія поглинає та адаптує 

зовнішні впливи та інші культури. Курка Тіка - індійська 

страва. Соус масала був доданий, щоб задовольнити бажання 

британців подавати м’ясо в соусі [20]. 

Серед мережевих підприємств ресторанного 

господарства Великобританії, де споживач може скуштувати 

традиційні страви британської кухні, на особливу увагу 

заслуговують ресторани мережі COOP (ресторани «The old 

CO-OP», Уельс; «Wood fired Chicken & Wings», Англія; 

«Quay Coop», Ірландія; «Coop restaurant limited», Шотландія), 

своїми нестандартними рішеннями, оптимізованими бізнес-

моделями, рівнем сервісу та високою оцінкою споживачів. 

Виклад основного матеріалу. Традиційні страви у мережі 

ресторанів СООР ми досліджуємо у контексті розвитку 

кооперативів загалом, адже сформовані принципи кооперативної 

діяльності мали вплив і на діяльність ресторанів. 

Перші кооперативи з’явилися в Європі наприкінці 

18 – на початку 19 століть, під час промислової революції. 

Коли люди переїжджали з ферм у міста, що розвивалися, 

вони змушені були покладатися на магазини, щоб 

прогодувати свої сім’ї, оскільки вони більше не могли 

вирощувати власну їжу. Працівники не контролювали якість 

свого харчування чи умови життя. Ранні кооперативи були 

створені як спосіб захисту інтересів менш забезпечених 

членів суспільства – робітників, споживачів, фермерів і 

виробників. 
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В Англії споживачі були розчаровані зловживаннями 

власників магазинів, багато з яких фальсифікували продукти, 

щоб збільшити свій прибуток. У багатьох випадках заробітна 

плата робітникам виплачувалась кредитом, який можна було 

використати лише в магазинах компанії.  

Групи людей самі почали експериментувати з різними 

методами забезпечення своїх потреб. Вони вирішили 

об’єднувати свої активи та разом купляти продукти. Коли 

вони купували товари у оптового дилера, а потім розподіляли 

їх між собою порівну, вони були здивовані економією та 

вищою якістю продукції, яку вони змогли отримати. 

У 1843 році робітники текстильних фабрик міста 

Рочдейл, Англія, оголосили страйк. Однак страйк успіху не 

мав, отже млинарі почали шукати інші способи покращити 

своє життя. Замість того, щоб закликати до чергового страйку 

чи просити допомоги у благодійних організацій, працівники 

вирішили взяти під контроль одну з найбільш нагальних сфер 

свого життя. Вони вважали, що їм потрібен власний 

продуктовий магазин як альтернатива фірмовому магазину. 

Двадцять вісім людей заснували Товариство піонерів 

справедливості Рочдейла. 

Заощаджуючи гроші понад рік, ці піонери відкрили свій 

кооперативний магазин за адресою Toad Lane, 31 грудня 

1844 року. Засновники погодилися продавати масло, цукор, 

борошно та вівсяну кашу. Засновники Рочдейла не були 

першою групою, яка спробувала сформувати кооператив, але 

вони були першими, хто зробив свій кооператив успішним і 

прибутковим. Щоб уникнути помилок, допущених 

попередніми кооперативами, і щоб допомогти іншим, вони 

розробили список принципів роботи, які керують їхньою 

організацією. Цей список покладений в основу того, що зараз 

відоме як принципи кооперації. Рочдейл вважається 
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батьківщиною сучасного кооперативного руху. У 1861 році у 

графстві Лінкольншир, Великобританія виникає перша 

кооперативна кав’ярня та пекарня “Gadsby”. 

Інтерес до кооперативних бізнес-моделей має 

тенденцію зростати на хвилі соціальних змін та фінансових 

криз. Епоха Великої депресії та Нового курсу 

породила демократичні системи співпраці. Контркультурні 

настрої рухів за громадянські права середини 20-го століття 

та антивоєнні рухи породили керовані 

робітниками авторемонтні майстерні, а також магазини 

натуральних продуктів і продуктів для гурманів, як-от 

Cheese Board Collective в Сан-Франциско. Двоє власників 

цих магазинів вирішили у 1971 році продати свій бізнес 

шістьом працівникам, щоб створити кооператив, який би 

належав робітникам. Регуляція (ЄС) 2017/2394 про 

співпрацю між національними органами, відповідальними за 

виконання законів про захист прав споживачів, та про 

скасування Регуляції (ЄС) № 2006/2004  встановлює рамки 

співпраці, які дозволяють національним органам з усіх країн 

ЄС вести спільну боротьбу з порушеннями прав споживачів, 

коли торговець і споживач зареєстровані в різних країнах. 

Через десятиліття після Великої рецесії кількість 

перевірених кооперативів, що належать робітникам, у 

Сполучених Штатах Америки та інших країнах світу зросла. 

За даними Інституту демократії (DAWI) та Федерації 

робітничих кооперативів США (USFWC) у період з 2013 

по 2019 роки приблизно з 350 до принаймні 

465 кооперативів. Політичний директор USFWC Мо Манкланг, 

зауважив, що існує 39 перевірених кооперативів, які включають 

ресторани, пивоварні, кафе, бари або пекарні [29]. 

Під час пандемії Covid-19 ресторанна індустрія 

займається пошуком нових ідей, оскільки намагається 

209

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&hl=ru&prev=search&u=https://www.yesmagazine.org/issue/issues-5000-years-of-empire/2018/09/14/what-history-books-left-out-about-depression-era-co-ops
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&hl=ru&prev=search&u=http://www.red-coral.net/WorkCoops.html%23Cycle
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&hl=ru&prev=search&u=http://www.red-coral.net/WorkCoops.html%23Cycle
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=uk&hl=ru&prev=search&u=https://www.fiftybyfifty.org/2020/02/worker-co-ops-show-significant-growth-in-latest-survey-data/


   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

   Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

210 

втримати клієнтську базу та зберегти дохід. Багато 

кооперативних компаній трансформують свої концепції під 

модель роботи «обслуговування з виносом і доставкою», в 

той час як інші змінюють меню. І невелика, але зростаюча 

частка підприємств ресторанного господарства вирішила 

змінити бізнес-модель і керувати рестораном як 

кооперативом, де прибуток надходить не інвесторам, а 

працівникам, які мають право голосу визначати майбутнє 

своїх компаній. 

Кооперативи, що належать робітникам, мають 

традиційну структуру. У Democracy Brewing Мігель 

Замбрано, головний кухар і робітник-власник, відповідає за 

управління замовленнями та меню, а також організовує 

роботу персоналу, а Том Едес, генеральний менеджер і 

робітник-власник, відповідає за щоденну роботу ресторану. 

«Якщо у вас є керівник, який зловживає повноваженнями, або 

у вас є керівник, який просто погано виконує свою роботу, не 

слухає працівників, працівники мають право відкликати цю 

людину та позбавити її владної посади, і вони можуть брати 

участь у виборі того, хто буде виконувати цю роль», - сказала 

Кейт Хатіб, співзасновниця та робітниця Red Emma’s COOP.  

Однією з найбільших проблем, з якою стикаються 

кооперативи, є доступ до капіталу. Пайове фінансування є 

фундаментальним конфліктом, оскільки кооперативи націлені 

на прибуток і власність працівників, а не на інвесторів. А 

традиційні банківські та кредитні системи не звикли мати 

справу з групою з 20 власників, які звертаються за позикою 

чи кредитом.  

Щоб вирішити цю проблему, з’явились десятки нових 

джерел кредитування. Red Emma’s врешті-решт отримав 

позику від кредиторів, включаючи The Working World and 

Research Associates Foundation, що дозволило кооперативу 
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уникнути необхідності просити робітників-власників 

ризикувати своїми коштами. Однак цей досвід був настільки 

важким, що спонукав Хатіба заснувати Seed Commons, 

національну мережу місцевих позикових фондів, 

орієнтованих на інвестування в кооперативи. З моменту свого 

заснування в 2015 році організація надала понад 15 мільйонів 

доларів «позик». 

Регуляція (ЄС) 2017/2394 про співпрацю між 

національними органами, відповідальними за виконання 

законів про захист прав споживачів, та про скасування 

Регуляції (ЄС) № 2006/2004  встановлює рамки співпраці, які 

дозволяють національним органам з усіх країн ЄС вести 

спільну боротьбу з порушеннями прав споживачів, коли 

торговець і споживач зареєстровані в різних країнах. 

Іншим не менш важливим регулятором якості харчових 

продуктів у роздрібній торгівлі та ресторанному господарстві 

загалом, та в ресторанних закладах COOP зокрема, є 

застосування принципів НАССР, який полягає в тому, щоб 

ви, як оператор чи менеджер, робили цілеспрямовані дії для 

забезпечення безпечної їжі. Ви маєте на увазі мету – 

забезпечення споживачів безпечними та якісними 

продуктами харчування [6]. 

Досвід СOOP Великобританії свідчить, що коли The 

Cooperative Group оприлюднила свій річний звіт у 2016 році, 

то її харчовий бізнес зростав швидше, ніж загальний 

продуктовий ринок (на 3,2 відсотки), і що продажі 

аналогічних товарів зросли на 3,8%. Зосередившись на 

харчових та ресторанних підприємствах у попередні роки, 

бізнес приступив до їх модернізації, щоб створити стабільну 

та прибуткову базу. 

По-новому мислиться бізнес в умовах пандемії Covid-

19, коли виклики стають можливостями. Протягом 2021 року 
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та під час пандемії ресторани, які не здійснювали доставки 

додому, намагалися надати цю послугу. Відомі національні 

мережі ресторанів Великобританії уклали контракти з 

місцевими водіями, які б забирали замовлення з ресторанів і 

доставляли їх клієнтам. Інновацією стає сценарій за 

допомогою некомерційної спільної служби доставки, яка 

належить ресторанам, водіям та передплатникам. Друра 

Перріш, Девід Кумер і Аарон Уізерс об’єднали зусилля, щоб 

запустити Delivery Coop наприкінці серпня 2020 року. «Коли 

я зрозумів, що не можу відкрити ресторан під час пандемії, я 

працював над підготовкою Delivery Coop до запуску та 

пройшов кілька курсів комп’ютерного програмування», – 

Аарон Уізерс [28].  

Іншими проявами модернізації та інновацій стали зміни 

концепцій ресторанів, як-от, спеціалізація ресторанів на 

вегетаріанських та веганських стравах, нестандартних 

способах приготування національних страв, незвичайними 

рішеннями подачі та оформлення тощо. 

Одним з таких модернізованих проєктів став ресторан 

«Quay Coop», Корк, Ірландія. На верхньому поверсі в 

ресторані Co-op & The Downstairs Deli готують смачні 

органічні, вегетаріанські та веганські страви з моменту свого 

відкриття в 1982 році. Ресторан співпрацює з місцевими 

постачальниками фруктів і овочів, виробниками молока та 

сиру, меду та яєць. На верхньому поверсі розташований 

вегетаріанський ресторан, який пропонує меню в стилі бістро, 

тоді як Downstairs Deli ідеально підходить для сніданків та 

пропонує меню в стилі гастро бару із сендвічами та салатами. 

Ревью традиційних британських страв та інноваційних 

способів їх приготування та подачі, що пропонує заклад 

ресторанного господарства, запропоновано нижче у таблиці. 
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№ Назва страви Інгредієнти та 
подача 

Ціна Примітка 

1. Органічні овочі  

(англ. Vegetable 

tempura) 

Подрібнені сезонні 
органічні овочі 
в клярі з рисового 
борошна подаються 
з соусом з м’яти та 
маринований 
імбирем 

8,50 € Страва 

веганська, 

вегетаріанська 

2. Тарт з броколлі та 

фетою (англ. 

Brocolli & Feta tart) 

Подається з 
зеленим салатом 

8,50 € Страва 

веганська, 

вегетаріанська 

3. Веганський бургер 

(англ. Vegan Burger) 

Подається в булочці 
з кунжутом з 
салатом і смаженою 
картоплею 

15 € Страва 

веганська, 

вегетаріанська 

4. Веганська 

горіхова печеня 

(англ.Vegan 

Nutroast) 

Подається з 
червоним вином-
шалот і часниковою 
підливою, смажена 
морква, пастернак і 
молодою картоплею 

16 € Страва 

веганська, 

вегетаріанська 

5. Легендарний пиріг 

з фаршем (англ. 

Legendary mince pie) 

Подається зі 
сметаною 

6 € - 

6. Шоколадний торт з 

авокадо (англ. Avocado 

chocolate cake) 

Веганський торт з 
какао та авокадо 
та малиновим кулі 

7,50 € Страва 

веганська, 

вегетаріанська 

7. Веганський 

яблучний пиріг 

(англ. Vegan apple 

pie) 

Подається з 
веганським 
ванільним 
морозивом, 
молочними 
продуктами 
морозивом або 
збитими вершками 

6 € Страва 

веганська, 

вегетаріанська 

[складено авторами на основі джерела 4] 
Не менш інноваційною є концепція COOP закладу 

ресторанного господарства «COOP Chicken House» (Нью 
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Кастл апон Тайн, Англія). Заклад ресторанного господарства 
спеціалізується на стравах з курятини, які готують на вогні. 
Фірмові страви ресторану містять у своїй назві бренд COOP. 
У закладі пропонують смачне та соковите куряче філе, 
приготоване до досконалості на вогні, традиційні гарніри від 
домашньої нашинкованої капусти до хрумкої солодкої 
картоплі, яку подають з соусами від незалежних виробників 
та місцевим крафтовим пивом. Заклад має власне мотто: «Ми 
COOP – незалежні та горді».  

№ Назва страви Інгредієнти та подача Ціна Примітка 

1. Курка з трьома 

гарнірами 

(англ. Whole 

chicken with 3 

sides) 

Курка, гарнір на вибір 
(смажена картопля, 
кукурудза на грилі, 
боби BBQ, домашній 
салат, солодка 
картопля посипана 
пудрою) 

Від 25,0 € - 

2. Крильця COOP 

(англ. COOP 

wings) 

Курячі крильця на 
вогні, з сіллю, перцем 
та паприкою з 
гарніром 

Від 9,0 € При 
замовленні є 
можливість 
обрати вагу 
порції 

3. Шматочки філе 

з гарніром 

Обсмажені шматочки 
курячого філе з 
гарніром та соусом на 
вибір 

Від 8,0 € При 
замовленні є 
можливість 
обрати вагу 
порції 

4. Фалафель 

(англ. Falafel) 

Фалафель з 
подрібнених бобів з 
соусом на вибір 

Від 9,0 € - 

5. Соковитий 

бургер (The 

saucy Burder) 

Смажене курча COOP з 
соусом буффало, 
червоним перцем, 
сиром в булочці з 
житнього хліба 

Від 13,0 € - 

6. Брауні з 
солоною 
карамеллю 

Шоколадне брауні, 
солона карамель 

Від 6,50 

€ 

- 

[складено авторами на основі джерела 3]   
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Страви, які пропонують споживачам в мережі 

ресторанів “The old COOP” (мережа “The old COOP” 

складається з трьох закладів ресторанного господарства у 

Великій Британії) відрізняються демократичною ціновою 

політикою. Затишне місце для традиційних англійських 

сніданків та “Sunday dinner” для цілої родини. Багатий 

асортимент страв та затишний інтер’єр та екстер’єр роблять 

цей заклад ресторанного господарства ідеальним для 

сімейного відпочинку. 
№ Назва страви Інгредієнти та 

подача 

Ціна Примітка 

1. Гарячі сендвічі 

(англ. Hot 

breakfast 

sandwiches) 

Обсмажений на 

грилі хліб, яйце, 

сир, бекон 

5,50 € Страву можна 

замовити з 

8.00 по 11.00 

2. Салат з буряка з 

рукколою  

(англ.Beet 

&Aragula) 

Буряк, руккола, 

авокадо, фета, 

вялена журавлина, 

мигдаль 

Від 9,0 

€ 

- 

3. Бургер «Старий 

Кооп» (англ. “The 

old coop burger”) 

Два соковитих 

гамбургера з 

беконом, сиром, 

кільцями цибулі 

 10,0 € - 

4. Недільна печеня 

(англ. “Sunday 

Roast”) 

Печена картопля, 

м’ясо, броколлі, 

зелений горошок, 

морква 

18,0 € - 

5. Курка Тіка 

Массала 

Курка, соус тіка 

массала, печена 

картопля, хліб 

9,95 € Можливість 

замовити ½ 

порції 

6. Смажена 

картопля з рибою 

(англ. Fish & 

Chips) 

Смажена картопля, 

смажена тріска, 

боби, зелений 

горошок, скибка 

лимона 

9,95 € - 

[складено авторами на основі джерела 2]  
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Мережа ресторанів «Yard & COOP» (Манчестер, 

Ліверпуль, Лідс) спеціалізується на  стравах з курятини. Усю 

продукцію отримують з однієї ферми, що розміщується в 

Шропширі. Обсмажують курку під тиском, щоб утримати 

вологу, зберігаючи при цьому хрустку скоринку.  У Yard & 

Coop –подають смажену курку зі смачними гарнірами, 

класичними коктейлями та крафтовим пивом. У меню 

представлено різноманіття страв з курки від окремих нарізок 

з курки з домашніми соусами до епічних гамбургерів. 
№ Назва страви Інгредієнти та 

подача 
Ціна Примітка 

1. Обід з курки 

(англ. Winner 

chicken dinner) 

Смажена куряча 

грудка з пюре, два 

йоркширських 
пудинги та підлива  

12,5 € - 

2. Куряча тарілка 

(англ. Bird 

plate) 

Велика миска 

картоплі фрі, зі 

знаменитим сирним 

соусом, 
смажена курка на 
маслі та хрусткий 
копчений бекон. 

13,5 € - 

3. Піцца-бокс для 

двох героїв 

(англ. Pizza box 

for two heroes) 

Смажені курячі 
стегенця, крила, 
грудка, нагетс з 

класичним бургером 

з грудкою. І це лише 

курка… соус  

чилі, сирний соус.  

Необмежена 

кількість картоплі 

фрі.  

15 € - 

4. Курячі крильця 

BBQ (англ. BBQ  

chicken wings) 

Курячі крильця, 

картоплі фрі, хрустка 
цибуля, гострий соус 
барбекю та соус 
ранчо. 

5 € - 
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5. Абра КЕБАБра 

(англ. Abra 

KEBABRA) 

Гірос на грилі з 
маринованою 
червоною капустою 
та чилі, нарізаними 
кубиками томатів і 
хрусткою картоплею 
фрі, залитий м’ятним 
йогуртом і соусом 
чилі. 

12,5 € Страва 

сформувалась під 

впливом 

глобалізаційних 

процесів, зокрема 

під впливом 

національної 

кухні Греції 

6. Кільця цибулі 

(англ. Onion 

Rings) 

Обсмажені кільця 

цибулі, мариновані 

в пиві 

4,5 € - 

[складено авторами на основі джерела 1]  

За даними сайту TripAdvisor, що спеціалізується по 

збору інформації від споживачів щодо якості страв, 

вибудовано оцінку кожного з ресторанів [5]. 

За оцінкою споживачів лідирує мережа ресторанів 

«Yard & COOP» (Манчестер, Ліверпуль, Лідс), споживачі 
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відзначають високу якість страв національної кухні, швидкий 

сервіс, швидкий зворотній зв’язок, можливість замовити обід 

для великої компанії. 

Відвідувачі «COOP Chicken House» серед основних 

переваг відзначають швидкий сервіс, великі порції. 

Відвідувачі ресторан «Quay COOP» серед основних переваг 

вбачають безкоштовні обіди для дітей до 7 років, швидкий 

сервіс, атмосферу ресторану «вихідного дня на озері» тощо. 

Ресторан «The old Coop» має нечисленні відгуки на 

сайті TripAdvisor, щодо переваг відвідувачі відзначають 

швидке обслуговування та великий вибір страв. За зведеними 

показниками (їжа, сервіс, ціна, атмосфера) за даними сайту 

TripAdvisor, вибудовано рейтинг кожного з ресторанів. 
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Заклади ресторанного господарства COOP, зазвичай 

мають формальну організаційну структуру, де немає поділу 

між керівниками та працівниками — в таких закладах кожен є 

керівником. Бізнес-рішення приймаються колективно. Тому 

власники ретельно дбають про якість послуг, що 

підтверджується оцінками споживачів. Ресторани COOP 

Великої Британії мають досить високі оцінки та 

користуються попитом серед споживачів. 

Висновки. Разом з тим,  починають виникати бізнес 

моделі підтримки ресторанів COOP, коли досвідчені 

кооперативи підтримують нові. Відтак, Cheese Board 

підтримала зусилля Mandela Foods для розширення свого 

кооперативного продуктового магазину та ресторану у 

Західному Окленді. 

Мережі ресторанів COOP мають унікальні концепції 

своїх закладів, спеціалізуються на приготуванні традиційних 

страв національної кухні Великобританії, а також 

використовують інноваційні впливи як ознаку унікальності 

тієї чи іншої страви. Сучасна традиційна кухня 

Великобританії повертається до рецептів, які були 

популярними до Другої Світової війни та зазнає 

глобалізаційних впливів. Таке повернення обумовлене тим, 

що під час Другої Світової війни було втрачено велику 

частину національної кулінарії. Глобалізаційні впливи 

знайшли своє відображення у багатьох традиційних стравах, 

які завдяки доданим інгредієнтам стають частиною вже нової 

епохи національної кухні Великобританії. 
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ODDÍL 6. FILOLOGIE 

§6.1 FAMILY AND THE FORMATION OF BEHAVIORAL

(IMMORAL) PATTERNS IN ADOLESCENT GIRLS (Shydelko А.V., 

Lviv State University of Internal Affairs, Holovach T.M., 

Lviv State University of Internal Affairs) 

Introduction. Human civilization and social morality are 

two interrelated truths. Fulfillment and observance of moral norms 

and rules adopted in a certain society determine the basis of the 

spiritual, social, and economic development of this society. The 

primary source and basis of such development is the family, 

which is a decisive factor in the formation of personality that 

affects its conscious and unconscious actions throughout life. In 

the family, a person acquires basic skills and abilities of social 

interpersonal interaction and communication, at the same time, 

he/she goes through the formation of those values, moral norms, 

attitudes, behavioral patterns that are true for this specific family. 

In particular, the issue of the gender role of the family, and how 

Ukrainian families provide sexual education for their children, is 

receiving considerable attention. This topic has been extremely 

important for Ukrainian society for a long time. 

Presentation of the main material. According to various 

scholars, the family is divided into more than forty kinds, types, 

forms: by type, composition, structure, type of family leadership, 

homogeneity of social composition, length of family experience, 

national (ethnic) composition, by the quality of relationships and 

the atmosphere in the family, by geographical feature, by type of 

consumer behavior, by the level of material prosperity, by socio-

cultural, technical and hygienic, demographic levels, etc. Based 
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on the type of communication, modern psychologists divide 

families into dominant (totalitarian) and partner (democratic). It 

should be noted that the family performs certain functions in 

society: material and economic, housing, reproductive, 

recreational, and educational. 

In the presented section of the monograph, we will highlight 

the important educational role of the family in the formation of 

patterns of (immoral, sexual) behavior in adolescent girls. 

Several studies in the field of psychology, pedagogy, and 

education show that from the point of view of sexual education, 

the family is a model of intersexual relations [1, p. 83]. Sexual 

education in the family should start from the birth of a child and, 

as they grow older, should be improved and deepened, taking into 

account the principle of «nature of conformity». De facto, the 

designated topic remains delicate and is not customary to discuss 

in the Ukrainian family. 

Following the Ukrainian traditions in the field of morality, 

H. Vashchenko paid considerable attention to such character traits 

that become the basis of healthy family life. «...In youth – it is 

necessary to educate moral purity, the consciousness of maiden or 

youthful honor, abstinence, subjugation of sexual feelings to the 

principles of morality...» [2]. At the same time, the scientist 

believes that a full-fledged citizen and family man should get rid 

of the tendency to drunkenness, intemperance, inability to control 

his passions, and learn to limit his instincts. 

A. Makarenko noted: «... Do not think that you are raising a 

child only when you talk to him, teach him, or order him. You are 

nurturing it in every moment of your life. Even when you are not 

at home. How you dress, how you talk to other people and about 

other people, how you rejoice or grieve, how you treat friends or 

enemies, how you laugh, read the newspaper – all this is of great 

importance for a child ...» [3]. 
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As a rule, a person's family life is formed by imitating the 

parental family, and it is impossible to overestimate the 

importance of the relations that prevail in the family. A child from 

the cradle feels, sees, and hears not only how to behave, but 

practically recognizes life, because he/she is a direct participant in 

it. The influence of the family environment is decisive in the 

formation of personality, but this influence can be not only 

positive but also negative. Thus, it is obvious that the family has 

an ambiguous influence on the lifestyle of a young person. 

One of the spheres of a young person’s life is the sphere of 

sexual relations. The sexual behavior of modern youth is 

becoming more and more unfettered, and the public attitude 

towards free sexual relations is becoming increasingly liberal. 

Indisputable evidence of this sexual «freedom» is the decrease in 

the age at which sexual intercourse begins (the percentage of 

young people who have their first sexual contact at school age 

(10-16 years) is constantly growing); the high level of sexual 

activity of teenagers; the spread of premarital sex; frequent change 

of partners; an increase in the number of abortions and childbirth 

among young people. Therefore, the task of studying the problem 

of sexual demoralization of young Ukrainians [4] is actualized by 

the very course of life. 

The concept of «demoralization» emphasizes the violation 

of a wide range of laws, norms, rules, and traditions that are 

mandatory for members of a given society. The functioning of a 

person under these requirements, rules, norms, and laws is 

approvingly perceived, considered the only possible, acceptable, 

correct in the moral aspect. Neglect of these norms causes public 

censure, negative attitudes, and stigmatization of the majority of 

people concerning those who allowed themselves to violate these 

norms. Compliance with the norm requires knowledge of its 
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essence on the part of the subject, and an understanding of 

internalization and implementation in life [5]. 

Given the above, and also taking into account the fact that 

our study concerns a specific gender and age category of people – 

adolescent girls, it is necessary to specify the manifestations of 

sexual demoralization that are characteristic of this gender and age 

group. These manifestations relate to two interconnected systems: 

1) spiritual and moral values, goals, motives, views, norms, rules 

(ideological system); 2) actions, deeds, style and way of life 

(behavioral system). Degradation in the first of them is associated 

with the spiritual and moral crisis of the personality, the decline of 

its moral, spiritual, cultural and religious values and socially 

significant personality traits, irresponsible attitude to the 

performance of social roles (daughters, sisters, brides, wives, 

mothers, etc.), emotional immaturity and distortion of the system 

of needs that have a primitive, consumer content. As for the 

second, in our opinion, the behavioral manifestations of sexual 

demoralization of underage girls are: early sexual activity, 

promiscuity (frequent change of sexual partners), homosexual 

relationships (in the sense of deviation from religious norms, such 

as Christian morality), passion for pornography, incest, group sex 

(orgies), sponsorship and prostitution [5]. 

Exploring the family environment of adolescent girls who 

have chosen immoral behavior, sexual demoralization, i.e. began 

to lead an early sexual life, changing sexual partners 

(promiscuity), sexual life with a partner who financially retains 

(sponsoring), and prostitution as one of the manifestations of the 

degradation of the young personality of a teenage girl, we 

concluded that the indicated demoralized behavior of minors led 

to several factors. In particular, these are: mental, physical, and 

sexual violence in the parental family (by a close relative, brother, 

or father). As a rule, teenage girls with immoral behavior were 
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brought up in single-parent, destructive-immoral families, where 

parents abused psychotropic substances or had other addictions, as 

well as where one of the parents is deprived of parental rights, for 

certain reasons (convicted criminals, etc.), and also these are 

Euro-orphaned girls whose parents are employed in other 

countries and do not receive proper parenting. 
The pathology of the family environment (moral neglect, 

violation, and destruction of the socio-emotional structure) in 
Ukrainian families leads to the deformation of the unstable psyche 
of adolescent girls, which increases the ability of adolescents to 
immoral, asocial, demoralized behavior. 

Therefore, it is not surprising that the most serious risk 
group for early onset of sexual activity and early pregnancy are 
girls whose emotional contact with their parents is destroyed. And 
here we are talking not only about frankly dysfunctional families, 
but also about outwardly happy ones, in which, however, the girl 
lacks warmth, affection, understanding, and trust. 

High school girls characterize their relationship with their 
parents, in most cases, as indifferent (parents emphasize academic 
performance at school), and concerning the personal life of a 
teenager, they note it as a lack of interest on the part of parents. 
The girls who had the experience of early sexual life described the 
relationship with their mother as cold, alienated, and conflicting. 

This is especially noticeable when the mother ignores moral 
norms. If the housework in the family is done carelessly, thus you 
should not hope that a Woman will grow out of a girl who has a 
similar example [6, p. 72]. The father also causes negative 
emotions in girls. The reasons for this are psychotropic addictions, 
selfishness, rudeness, cruelty towards the mother, neglect of 
children, and lack of interest in them. The feeling of struck pride 
in girls with sexual experience, as a result of the rejection of 
communication with their father, is mainly manifested in 
expressions of anger and indignation [1, p. 87]. 
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Under such circumstances, degradation of family values 

occurs. From this comes the erroneous assimilation by adolescents 

of the role of wife and husband, and the search for role models 

outside the home. Subsequently, all this finds its manifestation in 

the patterns of behavior of a teenage girl that does not correspond 

to general social norms, in particular, in sexual demoralization. 

It is important to take into account the characteristics of the 

child, to mention the specifics of the adolescents’ development, 

which must be taken into account in the process of sexual 

education, his/her worldview and thinking, as well as to remember 

the gender differences and developmental characteristics of girls 

and boys. It is well known that sexual self-awareness in girls is 

born and formed a little earlier than in boys. In particular, they 

represent their own «I» more subtly and deeper. Girls are more 

attentive to interpersonal relationships in the family, the ability to 

change their activities depending on the microclimate, on the 

approval or condemnation of family members. Girls of any age 

group usually turn out to be more mature than boys, both in 

physical development and in the formation of cognitive interests, 

emotional stability, and arbitrary regulation of behavior [7, p. 61]. 

Among the typical and significant shortcomings of sexual 

education in the family, there are: the parents' lack of a correct 

idea of how it is actually carried out and what are the real 

manifestations of sexuality in children; excessive coldness and 

excessive passion towards children; distortion of normal patterns 

of behavior by parents; inability to create a normal psychological 

climate in the family; contradictions in the requirements and 

upbringing of parents to the child; observance of the immoral and 

illegal family economy; ignorance in the psychological and 

pedagogical relation; complexing in front of children; 

authoritarian approach to raising children [8, p. 557]. 
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The consequences of such an «educational» influence, 

unfortunately, are not comforting, since they contribute to a delay 

in the sexually mature development of a teenage girl, or to the 

accumulation of aggression, which is directed not only at others 

but also at oneself. 

Violation of communication in the family, lack of trust, 

comfort, and love forces the teenager to compensate for this with 

relationships outside the family. At the same time, the girl is ready 

to cling to anyone who knows how to express it. She finds in 

sexual relations not so much «sex», as not very sincere, spiritual 

warmth, a sense of self need, and at least temporary security, 

which she greatly lacked. This is one of the main reasons for the 

early onset of sexual activity, as well as the search for pleasure in 

nightlife, alcohol, and drugs. 

Researchers of this issue tend to believe that the child's full 

assimilation of sex roles is significantly hampered in single-parent 

families, where children are «deprived of one of the parental 

models». As a rule, an incomplete family is a family without a 

father [7, p. 64]. 

It cannot be absolutely asserted that the very fact of 

violation of the family structure is a negative factor in the 

socialization of the child. Nevertheless, it is generally recognized 

that in incomplete families there are more cases of violations of 

social adaptation and the emergence of difficulties in the personal 

and gender-volitional formation of adolescents. 

According to experts, girls from single-parent families in the 

future often have difficulties in understanding males, in particular, 

their men and sons. Such girls have increased isolation and 

suspiciousness [7, p. 65]. 

Studies show that girls with sexual experience have hardly 

talked about intimate topics with their father and mother, and most 

parents find it inconvenient to talk to children about such topics. 
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Parents do not know how to give their children the appropriate 

knowledge of sexual education, because they have not received it 

in their parents' families. Most parents do not know about issues 

of sexual development and do not have the psychological, 

pedagogical, and methodological skills to explain this issue to 

their children. Incompetence in this area creates the wrong attitude 

and omission of this aspect of life. 

Such families lack, first of all, ethical and psychological 

culture in marital interaction and intersexual communication. 

Parents do not always pay appropriate attention to the 

development of masculine or feminine qualities, value 

orientations aimed at the family, they cannot always competently 

explain certain issues related to the sexual sphere of a person – 

his/her physiology, hygiene, ethics, and psychology [9, p. 9]. 

Teachers, psychologists, and doctors need (at parent 

meetings, in individual conversations, etc.) to draw parents' 

attention to the responsibility for the family upbringing of 

children, for the formation of children's positive personality traits, 

cultural behavior skills, and as well as intersexual communication. 

It is also worth considering forms of work with parents to improve 

their psychological and pedagogical level of knowledge, the 

experience of educational impact on children, forms of control of 

their behavior, taking into account age and individual 

characteristics. Lectures by scientists, seminars, round tables, 

exchange of experiences would help to some extent to compensate 

for the gaps in family and sexual education and contribute to 

deeper knowledge by parents of their children. 

Consequently, the family should remain one of the key 

factors in the formation of the future personality, in particular, in 

matters of sexual identity, and be the main source of sexual 

education for children. 
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Unfortunately, today, the role of the family in the sexual 

education of adolescent girls remains insufficiently significant. In 

preparing a girl for the role of a future mother, a high spiritual 

level of interpersonal relations in the family, respect for the rights 

and dignity of everyone, and a conscious and responsible attitude 

to issues of sexual maturity are essential. It is worth remembering 

that the formation of high moral qualities in the young generation 

is impossible without the correct education on sexual relations, 

without the assimilation of the appropriate behavior of men and 

women in the family, society, etc. 

Conclusions. Summarizing the above mentioned, it is 

possible to state that the personal factors that will have a 

significant impact on the formation of immoral patterns of 

behavior include the following: violation of emotional contact 

with parents and relatives; accordingly – the strengthening of the 

negative influence of friends and peers; tendency to deviant, 

demoralized behavior; lack of religious education on the part of 

parents; belonging to a certain social environment with their 

culture, values, laws, and beliefs, outlook on life (negative groups, 

sects, reference groups, etc.); attitude towards prostitution in 

society (both positive and negative); life goals and values are 

focused on material goods; frivolous relationships with men, etc. 

The influence of the family on the formation of immoral norms in 

teenage girls is primarily associated with the disorganization of 

the family environment, where the family is not able to carry out 

its duties of supporting the child, the manifestation of violence 

(sexual, physical, mental, and emotional), the presence of bad 

habits and destructive behavior among family members, the lack 

of warmth, love, and understanding in the family, exaggerated 

requirements for the expectations of the development and success 

of the child. 
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ODDÍL 7. KULTURA A UMĚNÍ 
  

 

§7.1 МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ 

ЗЕМЛЯХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА (Романюк Л.Б., Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника) 

 

Вступ. Особливим видом публічного художнього 

простору є театр, в ньому легітимізуються важливі для 

суспільства ідеї та теми; формуються й закріплюються 

національно-виразні ідентичності; творяться «уявлені 

спільноти» (Б. Андерсон); зберігаються і передаються від 

покоління до покоління колективні міфи та історичні 

наративи; формується культурна пам’ять; випрацьовуються 

стереотипні образи і моделі їхнього сприйняття; 

визначаються форми і сценарії міжетнічного діалогу; врешті, 

конструюються та проговорюються майбутні сценарії 

розвитку окремих національних спільнот та їхніх 

міжкультурних взаємин [3, с. 7]. Ці явища є предметом 

розгляду вітчизняних мистецтвознавчо-театральних студій, 

але важливим є також дослідження міжнаціональних 

театральних взаємозв’язків та перехід з поля, обмеженого 

тільки національним дискурсом у площину інонаціональних 

театральних культур. У контексті вищесказаного, особливої 

уваги заслуговує розгляд театральної культури в контексті 

поліетнічної взаємодії на теренах західноукраїнських земель 

другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. – як найбільш 

плідному періоді розвитку театрального середовища. 

Важливість вивчення театральної складової у 

міжкультурному діалозі є вельми актуальним з огляду на те, 
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що на сьогодні серед національних досліджень бракує 

комплексної праці, спрямованої на розкриття міжетнічної 

взаємодії в рамках театрального мистецтва. Серед основних 

причин – ідеологічний тиск, який чинила радянська влада на 

українських вчених і таким чином унеможливила об’єктивне 

представлення міжетнічних культурно-мистецьких взаємин; 

тривала міжнародна ізоляція українського театрознавства – 

як фахової інституції; мовний бар'єр та свого роду 

«націєцентризм» українського мистецтвознавства, що було 

зумовлено цілком виправданим бажанням після тривалого 

історичного занепаду представити насамперед здобутки 

національного театру. 

Як територія міжетнічної комунікації, театральне 

мистецтво відображено у працях вітчизняних і зарубіжних 

мистецтвознавців різних часів: І. Франка, М. Возняка, 

В. Перетца, В. Рєзанова, Р. Пилипчука, М. Гарбузюк та ін. 

Зокрема, І. Франко велику увагу надавав зовнішнім впливам, 

запозиченням, залученням із інших культур в українську 

інонаціональних мистецьких здобутків. За дослідженнями 

І. Франка польська театральна культура стала потужно 

впливати на українську від кінця ХVІ ст., що було пов’язано 

із жанрами Великодньої містерії і західноєвропейської 

релігійної драми [14, с. 170–210]. Таким чином, можна 

стверджувати про те, що І. Франко заклав фундамент 

вітчизняних імагологічних студій, в рамках яких 

здійснюється дослідження міжкультурних взаємозв’язків 

через вивчення представлення культур різних етносів в 

межах «своїх» та «чужих» культурних середовищ [2]. До 

науковців-театрознавців, які глибоко вивчали польсько-

українські театрально-драматургічні контакти належить 

Володимир Перетц, який визнавав вагомий вплив польської 

235



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

                  Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
236 

літератури і театру на український культурно-мистецький 

ареал [7, с. 77]. Дослідження у сфері українсько-польських 

взаємин характерні для Василя Щурата, який осмислює 

польську драматургію на українську тематику у Західній 

Україні [15]. Українсько-польські театральні стосунки були 

також у полі зору Д. Антоновича, який свою працю «Триста 

років українського театру» видав у Празі [1]. Появу 

українського шкільного театру Д. Антонович, як і І. Франко, 

М. Драгоманов, В. Рєзанов, В. Щурат, В. Перетц, пов’язують 

із впливом польської шкільної драми. Працями П. Руліна та 

К. Копержинського було започатковано дослідження 

польсько-українських стосунків у царині театрального 

мистецтва ХІХ ст. Наступним етапом у театрознавстві стала 

діяльність українського вченого Ростислава Пилипчука, який 

значну увагу надавав міжетнічним мистецьким взаєминам, у 

тому числі на території західноукраїнських земель [8; 9; 10; 

11]. Вельми ґрунтовним сучасним дослідженням у царині 

польсько-українських театральних стосунків ХІХ ст. стала 

монографія Майї Гарбузюк «Образ України у польському 

театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми 

репрезентації» [3]. У ній вперше на основі широкого кола 

рукописних текстів, архівних джерел, періодичних видань 

здійснено комплексний аналіз наявних у польському 

театральному середовищі стратегій і форм представлення 

узагальненого образу України. На етапі сьогодення постає 

необхідність цілісного осмислення процесу міжнаціональних 

театральних взаємозв’язків ХІХ – першої половини ХХ ст. у 

контексті сучасного світобачення, оскільки у національному 

мистецтвознавчо-культурологічному науковому середовищі 

міжетнічний культурно-мистецтвознавчий дискурс досі 

залишається поза належною увагою. 
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Нашою метою є дослідження польсько-українських 

театральних взаємин у контексті поліетнічної взаємодії на 

теренах західноукраїнських земель другої половини ХІХ – 

першої третини ХХ століть. Комплексний аналіз наявних у 

польському театральному середовищі стратегій і форм 

представлення узагальненого образу України; розкриття 

динаміки розгортання важливих ідейно-тематичних напрямів, 

жанрово-стильових, часопросторових та імагологічних форм 

українських типажів у польському театрі є важливими 

завданнями дослідження. Для методологічної аналітичної 

інтерпретації театральних процесів застосовано комплекс 

методів, характерних для історії, культурології, 

літературознавства. Зокрема, історично-порівняльний, 

історично-генетичний, історико-типологічний, в рамках яких 

здійснено процедуру класифікації, систематизації, 

порівняння. 

Виклад основного матеріалу. Театральні об’єднання 

виконували важливі культурно-просвітницькі функції. 

Специфіка регіональних традицій, продиктована 

поліетнічністю, визначила створення різнонаціональних 

театральних осередків, серед яких провідними були: 

австрійський театр у Львові, Львівський польський театр 

(графа Скарбека), театр ім. Олександра Фредра, театр          

ім. А. Гольдфадена, український театр товариства «Руська 

Бесіда», народний театр ім. Івана Тобілевича та ін. Їх 

діяльність збагачувалася міжнаціональними творчими 

контактами. Соціальна природа театрального мистецтва, його 

доступність найширшому середовищу громадськості краю 

стала важливим комунікативним фактором його естетичного 

та соціокультурного функціонування. Діяльність 

драматичних товариств значно активізувала аматорські та 

професійні осередки, а театральні діячі виступили активними 
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учасниками формування культурно-мистецького простору 

західноукраїнського регіону. Будучи складною, 

багаторівневою системою, театр органічно синтезував різні 

види мистецтв – слово, музику, танець, пантоміму, режисуру, 

сценографію, а також взяв на себе роль духовного стрижня та 

одного з факторів національної самореалізації творчого 

потенціалу поліетнічного населення Галичини. Театр – як 

форма колективної творчості, об'єднував зусилля драматурга, 

режисера, акторів, музикантів, художників у тісній взаємодії 

з публікою. Ще однією особливістю театру був безпосередній 

зв’язок із соціально-політичними умовами того часу, бо він 

не лише включався всіма своїми елементами в соціум, але й 

розглядався як важливий соціальний інститут [6]. Тому вплив 

театру на формування системи духовних цінностей, 

становлення морально-естетичного ідеалу, поширення знань 

серед різнонаціональних верств населення Західної України 

важко переоцінити. 

Театр став одним із впливових інструментів 

формування модерних націй упродовж ХІХ ст., у тому числі 

польської і української. У цей період український театр на 

теренах західноукраїнських земель значно поступався 

можливостями перед польським, що було пов’язано із 

політичними причинами. Його функціонування 

обмежувалося фінансово, організаційно, тематично, 

територіально, однак взаємний інтерес польського та 

українського етносів, які спільно проживали у Галичині 

окресленого періоду, вилився передовсім у мистецьке русло. 

Представлення узагальненого образу України та українців на 

польських театральних підмостках здійснювалося за 

декількома напрямами. Використовувалися прийоми 

запозичення, цитування, стилізації. За твердженням 

української театрознавиці М. Гарбузюк форми репрезентації 
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образу України у польському театральному дискурсі 

визначалися динамікою естетично-стильових тенденцій 

розвитку польської сцени у процесі освоєння європейських 

мистецьких практик [3, с. 432.]. До цих форм належали: 

звернення драматургів до української мови, як засобу 

маркування національної ідентичності персонажів; цитування 

українського фольклору (пісня, танець тощо); авторські 

стилізації українських народних пісень; уведення пісень 

українських авторів; використання українських народних 

інструментів; відтворення чоловічого та жіночого 

українського строю; добір відповідного, часто автентичного 

реквізиту; створення декорацій із зображенням духовних 

українських святинь, типовими українськими краєвидами 

тощо; написання драматичних творів за мотивами 

українських народних пісень; творення п'єс українською 

мовою у записі латинською абеткою; уведення в п'єси поезій 

Т. Шевченка; використання сюжетних мотивів та персонажів 

з драматургії відомих українських письменників 

І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка.  

Репрезентація у виставах і п'єсах українських 

персонажів стала найважливішою ознакою міжетнічного 

представлення у п'єсах і виставах польських авторів. 

Прослідковуючи ґенезу історично-усталених українсько-

польських театральних стосунків, варто зауважити, що перші 

приклади введення українських образів у польські вистави 

з’являються ще у ХVІІ ст. у вертепній драмі, шкільному і 

магнатському театрі, тобто у всіх різновидах 

ранньомодерного театру. Жанровим різновидом, де 

найчастіше було репрезентовано українські образи стала 

інтермедія, яка була органічною складовою польської 

шкільної, релігійної та вертепної драми. Таким чином, 

«український світ» був зображений наче фрагментарно, 
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умовно, що цілком відповідало польським уявленням про 

ієрархію в рамках політичного, культурного та релігійного 

життя того часу. З іншого боку, за твердженнями 

національних істориків театру, з плином часу представлення 

чи транслювання через польську культуру «українського 

світу» у всій його багатогранності відбувалося все 

інтенсивніше і різноманітніше: інтермедійне введення у 

сюжет українського образу-типажу (Козака, Козачки, 

Українки тощо); наскрізне введення у сюжет українського 

образу-типажу; використання специфічних «національних» 

поведінкових моделей; залучення до вистави української 

мови, одягу, побутового реквізиту; включення українських 

танців, народної вокально-хорової та інструментальної 

музики або їх авторських транскрипцій.  

Починаючи із першої третини ХІХ ст. в польській 

драматургії поступово виробляються певні стереотипи Українця 

і Українки, що виявилося у їх мовному, візуальному, 

поведінковому, статусному моделюванні і призвело до 

формування збірного кітчевого образу українця на сцені: Козак-

гультяй, Козак-торбаніст, Українка-служниця, Українка-

чарівниця. Натомість у польських історичних драмах і трагедіях 

ХІХ ст., пов’язаних із добою козацтва вводяться                    

образи історичних осіб: Б. Хмельницького,                                                   

П. Конашевича-Сагайдачного, П. Дорошенка, І. Виговського,       

І. Мазепи у контексті польського національного менталітету та 

ідеологічних догм того часу. Таким чином формується 

«Іншість», на фоні якої виразніше окреслюється польська 

національна ідентичність. У добу Романтизму формуються 

образи українських козаків, гетьманів, старійшини, гайдамаків 

крізь типові для того періоду амплуа героїв, розбійників, 

вольових вождів народу тощо. Із початком доби романтичного 

реалізму образи українців, утому числі в «легких» жанрах 
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комедії, водевілю, мелодрами стають більш впізнаваними, 

правдоподібними, реалістичними [4].  

До традиційних форм представлення українських 

образів на польській театральній сцені належать не тільки 

вистави на українську тематику, але й інтермедії «Руські 

сцени», що набули популярності починаючи з першої 

половини ХІХ ст. і мали певні жанрові різновиди: 

чародійська опера, комедія, «селянка». Козаччина була 

репрезентована у історичних драмах, мелодрамах, трагедіях, 

народних картинах тощо. Селянський дискурс – у драмах, 

народних картинах зі співами і танцювалиними 

дивертисментами. У цих формах поступово утвердилися 

типи драматургічних оповідей: історичний, ідилічний, 

травматичний, урбаністичний. 

Місце і час представлених на сцені подій також мали 

свої міфологічно-семантичні втілення. До прикладу: Карпати, 

Святоюрська гора, Лиса гора, світлиці гетьманів, козацькі 

військові табори, дніпрові кручі, сільські пейзажі – це 

символічні ілюстративні зображення типово «українських 

місць». Важливою загальною тенденцією було поступове 

розширення українського сегменту у контексті дії і 

часопростору від маргінесу і фрагментарності у першій 

половині ХІХ ст. – до тотально українського у другій (п'єси 

«Повернення запорожців» К. Гейнча, «Карпатські 

верховинці» Ю. Коженьовського, «Приблуда» 

В. Лозинського, «Українці» тощо). За твердженням 

української театрознавці М. Гарбузюк [3, с. 425–426], 

польську драматичну літературу можна класифікувати за 

певними особливостями, зокрема:  

– національно-герметична література, яка 

представляє тільки «польський світ» («Пілігрим з 

Добромиля» А. Клодзінського, «Міщанин-Шляхтич, або 
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Турки на Волині» Я. Н. Камінського, «Галіна, або Квіти з 

Карпатських гір» Л. Рудкевича та ін.);  

– сценічні адаптації іншомовних або польських

творів, що мали широку географію поширення і значну 

популярність у глядачів («Сирена з Дністра» 

Я. Н. Камінського за К. Генслером, «Ворожба і помста або 

Димітр і Марія» Ю. Коженьовського та ін.);  

– оригінальні драматичні твори, що отримали визнання

публіки («Українка, або зачарований палац»  Я. Мілевського, 

«Мазепа» Ю. Словацького, «Карпатські верховинці» 

Ю. Коженьовського, «Бунт Хмельницького» А. Г. Жолковського, 

«Папороть» Ю. Старкля, «Син гетьмана» Л. Стаженського, 

«Облога Львова» К. Бжозовського).  

Простежуються і зворотні впливи польської 

драматичної культури на українську. Це відображається у 

запозиченні польських творів провідних драматургів того 

часу для виконання на українській сцені, зокрема: 

«Карпатські верховинці» Ю. Коженьовського, «Поворот 

запорожців з Трапезунду» К. Гейнча, «Приблуда» 

В. Лозинського, «Хата за селом» Ю. Крашевського тощо [13]. 

Загалом, для періоду другої половини ХІХ – першої 

половини ХХ ст. характерний тісний взаємозв'язок 

театрального мистецтва та літератури. Широкий успіх 

мандрівних польських і українських театральних труп 

спричинився до активізації літературотворення у середовищі 

польських та українських поетів і прозаїків, що виявилося в 

усталенні спершу на театральній сцені тематики, образних 

мотивів, типових сюжетів, які отримали подальший розвій у 

царині літератури. Зокрема, таким твором є п'єса «Карпатські 

верховинці» Ю. Коженьовського, яка спричинилася до 

активного розвитку «гуцульської» тематики у літературній 

творчості польських авторів. Звернення до теми 
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Хмельниччини, характерне для театральної сцени другої 

половини ХІХ ст. передувало появі роману Г. Сенкевича 

«Вогнем і мечем» та «Хати за селом» Ю. Крашевського. 

Простежується вплив театру і на образотворче мистецтво, 

зокрема, художню творчість Я. Матейки, А. Лянге, 

Ю. Глоговського [16]. 

Загалом слід відзначити два взаємопоєднані явища 

досліджуваного періоду: характерне для романтичної епохи 

ХІХ ст. захоплене відкриття України (образ етнічного 

«Іншого») та, водночас, створення такого іміджу, який був би 

прийнятним і працював на розвиток польської національної 

культури. Поширення вистав із залученням української 

тематики територією усієї Галичини є феноменом польсько-

українського пограниччя і формувалося в умовах 

функціонування польських дво- та тримовних пересувних 

театральних труп (К. Камінського,  А. Змієвського, 

П. Рекановського, А. Ленкавського та ін.) [5, с. 595]. Згодом 

окреслені типи репрезентації узагальненого образу України 

знайдуть свій вияв і на національній сцені, обмежуючи її 

нав’язаними іншими культурними впливами образами-

стереотипами і таким чином підмінюючи український 

первинний автентичний образ.  

Висновки. Розвиток театрального мистецтва другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ ст. відбувався у 

відповідності до тенденцій, характерних для Західної 

України, на тлі вагомих зрушень у політичній, економічній та 

соціокультурній сферах, що відповідним чином позначилося 

на напрямах театральної діяльності. Оскільки 

основоположним фактором, який став визначальним для 

розвитку культури регіону в цілому була поліетнічність, 

зумовлена геополітичними чинниками, то виникнення 

українських і польських театрів і театральних товариств було 
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цілком закономірним та історично виправданим явищем. 

Феномен зустрічі двох культур на території географічного 

пограниччя отримав свій яскравий вияв у театральному 

мистецтві. Соціальна природа театру, його доступність 

найширшому середовищу громадськості краю стала 

важливим комунікативним фактором його естетичного та 

соціокультурного функціонування. Представлення 

української тематики польськими драматургами 

здійснювалося за допомогою різних стратегій і форм 

реалізації та може розглядатися, з одного боку, у площині 

надання можливості висловитися колонізованому народові, а 

з іншого – як можливість відобразити ментальність іншого 

народу під власним кутом зору і у своїх національних 

інтересах. Відтак, театральна складова у міжнаціональному 

міжкультурному діалозі є важливою, а її об’єктивне 

дослідження може в подальшому вилитися у наукові студії в 

галузі українського театрознавства, літературознавства, 

культурології та мистецтвознавства і сприяти розкриттю 

особливостей міжетнічної взаємодії в рамках театрального 

мистецтва України і Східної Європи. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Антонович Д. Триста років українського театру. 

1619–1919. Прага, 1925. 272 с.  

2. Вознюк О. Біля джерел імагології: погляд Івана 

Франка у контексті польсько-українських відносин. 

Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 

150-річчю від дня народження Івана Франка. Т. 2. Львів, 

2010. С. 590–597. 



  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

   Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

245

3. Гарбузюк М. Образ України у польському

театральному дискурсі XIX століття: стратегії та форми 

репрезентації: монографія. Львів: Простір-М, 2018. 470 с. 

4. Гарбузюк М. Польський театр у Львові (1900–1945).

Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ – початку 

ХХІ століть. Київ, 2017. С. 463–564. 

5. Кирчів Р. Етнокультурне пограниччя: контури

предметного поля й методологічні засади його дослідження. 

Народознавчі зошити. Львів, 2009. № 5–6. С. 595. 

6. Лужницький Г. Український театр : наукові праці,

статті, рецензії : зб. праць. Львів : 2004. Т. 1. Наукові праці. 344 с. 

7. Перетц В. Кукольный театр на Руси. Исторический

очерк. СПб, 1894. С. 85–185. 

8. Пилипчук Р. Польська драма на українській сцені в

Галичині 40-60 рр. ХІХ ст. Слов’янське літературознавство та 

фольклористика. Київ, 1971. Вип. 7. С. 44–65.  

9. Пилипчук Р. Про засади створення академічної

історії українського театру. Мистецтвознавство України. 

Київ, 2000. Вип. 1. С. 201–209. 

10. Пилипчук Р. Український професіональний театр у

Галичині (60-ті роки ХІХ ст.). Упорядник Є. Гулякіна. Вступ 

О. Клековкіна. Київ, 2015. 512 с. 

11. Пилипчук Р. Українсько-польські театральні

зв’язки (від давнини до початку ХХ ст.). Варшавські 

українознавчі записки. Польсько-українські зустрічі. 

Варшава, 1998. Вип. 6/7. С. 77–88. 

12. Рулін П. На шляхах до нового українського театру:

Польський театр у Києві 1816 року. Записки історично-

філологічного відділу ВУАН. 1926. Книга 7–8. С. 86–112. 

13. Франко І. Взаємини польської та української

літератур. Додаткові томи до творів: у 50-ти т. Київ, 2008. Т. 

53. С. 465–467.

245



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

   Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

246 

14. Франко. І. До історії українського вертепа XVIII в.

Твори: у 50 т. Т. 38. Киїів, 1983. С. 170–210. 

15. Щурат В. Коліївщина в польській літературі до 1841

року. Записки НТШ. Львів, 1910. К. V Т. ХСVІІ. С. 86–104. 

16. Estrejcher K. Teatra w Polsce. Krakow, 1873. T.1. 427 s.



  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

   Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

247

ODDÍL 8. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ 

PODNIKU 

§8.1 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  РИЗИКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ (Разумова Г.В., Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, Оскома О.В., 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ) 

Вступ. Забезпечення економічної безпеки підприємства 

вимагає прийняття ефективних рішень, пов’язаних із 

виявленням, обліком і знаходженням способів запобігання 

виявлених загроз. Одні загрози можна передбачити, інші 

виникають раптово. Загрози, які виникають у певних умовах, 

відомі із досвіду попередньої економічної діяльності, можна 

передбачити. Загрози, які виникли спонтанно через стихійні 

явища, передбачити не можна, але необхідно фінансово 

враховувати можливість їх виникнення.  

Важливим етапом забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства є управління ризиками на підприємстві, 

що являє собою досить складний процес, основною задачею 

якого є зважене визначення джерел тих видів ризику, які у 

разі реалізації призводять до виникнення загроз стабільному 

й ефективному розвитку підприємства. Дослідженню питання 

виникнення та управління фінансово-економічними ризиками 

підприємства присвячено наукові праці таких вчених: 

А. Гріщенко, С. Добринь, Л. Донець, А. Кожухівський та ін. 

Проте мінливість факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища зумовлюють потребу постійного аналізу цього 

питання та пошуку оптимальних шляхів мінімізації ризиків. 
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Виклад основного матеріалу. Процес управління 

ризиками на підприємстві передбачає реалізацію чотирьох 

основних етапів, що виконуються у встановленій 

послідовності (рис. 1). Особливості господарської діяльності 

підприємства, які визначають прояв загроз економічного 

характеру, відображають функціональні складові в структурі 

економічної безпеки: фінансову, інтелектуальну й кадрову, 

технологічну, політико-правову, екологічну, інформаційну, 

силову [1] . 

Рис. 1. Етапи управління ризиками економічної безпеки 

підприємств 

Джерело: складено на основі [1]. 

Найбільш поширеними потенційні загрози у діяльності 

підприємства є такі:  
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1. Зростання кількості злочинів, пов’язаних з 

банкрутством підприємств. Так, навмисне банкрутство (ст. 219 

ККУ) припускає навмисне створення неплатоспроможності 

підприємства, що призводить до штучного створення 

економічної неспроможності підприємства та до 

неконкурентоспроможного стану. Крім навмисного банкрутства 

можливо фіктивне банкрутство (ст. 218 ККУ), яке припускає 

свідомо неправильне оголошення суб’єктом господарювання 

своєї неплатоспроможності із метою введення в оману 

кредиторів для одержання відстрочки, або розстрочки належних 

кредиторам платежів, або знижки з боргів, а рівно для несплати 

боргів. 

2. Невідповідність у використанні обсягів 

матеріальних ресурсів, які надходять до підприємства. 

3. Складна адаптація до інновацій у процесі

реструктуризації. 

4. Звуження ринку збуту продукції.

5. Фінансова нестабільність.

6. Несумлінність вітчизняних  та закордонних ділових

партнерів. 

7. Політична нестабільність у суспільстві.

8. Криміналізація різних секторів економіки.

9. Промислове шпигунство або інші форми зазіхань

на комерційну таємницю. 

10. Іншою, не менш важливою проблемою, є бідність

населення, тому що саме вона являє серйозну загрозу 

розвитку будь-якого підприємства.  

Ця соціально-економічна проблема актуальна не тільки 

для України, але й для всього світу. В основі бідності лежать 

дві групи соціально-економічних факторів:  

- рівень економічного розвитку (ВВП на душу населення);
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- нерівність у розподілі доходів між різними верствами

населення. 

У кризові періоди розвитку найбільшу небезпеку для 

підприємства представляє руйнування його потенціалу 

(виробничого, технологічного, науково-технічного й 

кадрового), як головного фактору життєдіяльності 

підприємства, його можливостей [2].  

Основні причини поточного неблагополуччя багатьох 

підприємств малого й середнього бізнесу, які безпосередньо 

прямо впливають на рівень економічної безпеки підприємства 

в цілому, наведено на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні причини відхилення рівня фінансово-

економічної безпеки підприємства 

Джерело: складено за [1] 

Запуск ринкового механізму господарювання 

відбувається за умов здатності більшості підприємств 

самостійно та ефективно увійти в стихійно організований 

Основні причини відхилення рівня економічною безпеки 

підприємства 

Виснаження 

інвестиційних 

ресурсів внаслідок 

фінансової кризи, 

інфляції, руйнування 

грошового обігу, 

витрат діючої системи 

оподаткування 

Не затребуваність 

продукції на 

внутрішньому та 

зовнішньому 

ринках, її низька 

конкурентоздатність 

Неефективні 

способи 

інституціональних 

перетворень 
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ринок. Для підтримки високого рівня захищеності 

економічних інтересів підприємства необхідно проводити 

перевірку персоналу, який має доступ до службової 

інформації і є загрозою безпеки. У рамках забезпечення 

високого рівня економічної безпеки підприємства необхідно 

всебічно проводити перевірку контрагентів.  

Причини, які можуть стати підставами для відмови від 

підписання договору, що знижують надійність контрагента, є 

такі:  

- відсутність у підприємства власного

приміщення (підприємство орендує приміщення, 

причому нещодавно);  

- відсутність найманих працівників у

штаті; 

- відсутність руху грошових коштів на

рахунку; 

- обслуговування підприємства в 

ненадійному банку; 

- несвоєчасні розрахунки підприємства з

бюджетом, банками, недотримання строків 

постачання та повернення кредитів тощо; 

- розбіжність юридичної адреси 

підприємства та фактичного місцезнаходження; 

- негативна інформація про керівника

підприємства. 

Слід уважно проаналізувати установчі та інші 

документи контрагента, а також зробити їхню експертизу – 

насамперед для встановлення їх дійсності й відсутності ознак 

підробки. Крім проведення доскональних перевірок 

контрагентів, необхідно також здійснювати контроль над 

працівниками, які є джерелом розголошення або інших 
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неправомірних дій та які мають доступ до комерційної (у 

тому числі конфіденційної) інформації [1].  

Необхідно перевіряти не тільки збереження 

співробітниками комерційної таємниці, але також їх 

відношення до своїх службових обов'язків, акуратність в 

обігу з документами, відсутність зайвого інтересу до інших 

підрозділів.   

Для запобігання такої ситуації необхідно здійснювати 

контроль за фінансово-господарськими операціями, 

бухгалтерською та іншою документацією підприємства. З 

цією метою підприємства можуть використовувати 

аудиторські перевірки. 

Тож, можна прийти до висновку, що підприємство 

передусім залежить від того, наскільки безпомилково вони 

будуть орієнтуватися у цього складному середовищі, як точно 

зможуть передбачити і врахувати появу негативних факторів, 

що ведуть до втрат. Тому одним із основних завдань 

підприємства щодо можливих ризиків є прогнозування та 

мінімізація негативних факторів, а не їх повне уникнення. 

Структура діяльності досліджуваного підприємства, 

взаємодія із іншими учасниками ринку, посилення 

міжгалузевої конкуренції, а також його організаційно-правова 

форма зумовлюють високу актуальність розробки системи 

управління ризиками. Недоліками більшості існуючих на 

підприємствах систем ризик-менеджменту є відсутність:  

1) якісно структурованого та детального опису

діючої системи управління ризиками (виробничими,

фінансовими, правовими, комерційними та іншими) в

єдиному документі;

2) систематизації відповідної нормативної 

документації, яка регламентує управління різними видами 

ризиків.  
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Метою управління ризиками підприємства є оптимізація 

результатів управління в умовах дії факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища, забезпечення системного підходу 

при прийнятті довгострокових стратегічних рішень. Основні 

завдання, які вирішуються за допомогою системи управління 

ризиками: 

- виявлення потенційних сфер ризику та оцінка

можливості запобігання або мінімізації виникнення ризиків; 

- попередження виникнення ризиків на основі їх

систематичного прогнозування та оцінки; 

- створення управлінських інструментів і механізмів,

які забезпечують ефективне управління ризиками; 

- розробка та оцінка комплексу заходів щодо

запобігання ризикових ситуацій та мінімізації збитку в разі їх 

настання;  

- визначення ресурсів, необхідних для проведення

роботи із усунення або мінімізації виявлених ризиків, і їх 

оптимальний розподіл;  

- максимізація додаткового прибутку, одержуваного в

результаті управління ризиками, на основі раціонального 

використання ризикових ситуацій.  

Система управління ризиками підприємства включає в 

себе три взаємопов'язані етапи (ідентифікація, оцінка, 

управління), реалізація яких заснована на принципі 

зворотного зв’язку. Перші два етапи реалізуються в рамках 

аналітичного блоку, третій – в рамках блоку управлінських 

рішень. 

Система управління ризиками підприємства має 

відповідати таким вимогам:  

1) наявність єдиного інформаційного простору і

забезпечення взаємозв'язку інформації; 
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2) уніфікація підходів до процедур обробки та 

аналізу інформації;  

3) можливість використання різних сполучень 

процедур управління ризиками, що дозволяють враховувати 

специфіку конкретної ситуації;  

4) наявність механізмів зворотного зв’язку і 

можливості гнучкого і оперативного реагування на появу 

нових ризиків;  

5) забезпечення узгодженості і регламентованості 

процедур з оцінки та управління ризиками;  

6) інтеграція ризик-менеджменту та інформаційної 

системи управління і наявність системи інформаційної 

підтримки процесу управління ризиками.  

Сукупність потенційних ризиків виявляється і 

оцінюється в рамках аналітичного блоку системи управління 

ризиками підприємства. 

Ідентифікація зовнішніх і внутрішніх ризиків, що 

впливають на функціонування підприємства і результати його 

діяльності, передбачає встановлення залежності ключових 

показників діяльності від виявлених ризиків і встановлення 

залежності і взаємовпливу між ризиками, і повинен 

проводитися переважно експертними методами.  

Також при необхідності можливе застосування і інших 

процедур, наприклад, логіко-імовірнісного моделювання 

ситуацій виникнення ризиків, в тому числі пов’язаних з 

відхиленням показників бюджету від планових показників. 

Далі в ході кількісного аналізу проводиться визначення 

ймовірності настання кожного ризику на заданому часовому 

інтервалі і оцінка ступеня впливу ризиків на ключові 

показники діяльності підприємства.  

Кількісна оцінка ймовірності настання окремих ризиків 

і ступеня їх можливого впливу на виробничі та фінансові 
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результати діяльності дозволяє виділити найбільш ймовірні 

по виникненню і значні за величиною втрат ризики, які 

стануть об’єктом подальшого аналізу для прийняття 

управлінських рішень.  

Ступінь впливу ризиків характеризується як відносною 

величиною – ймовірністю настання, так і абсолютними 

показниками – відхиленнями реальних результатів діяльності 

підприємства від запланованих. Можливість коректної оцінки 

конкретного виду ризику залежить від того, наскільки 

типовою є аналізована подія.  

Такі події, як коливання рівня попиту на послуги 

залізничного транспорту, зміна рівня доходів і транспортної 

рухливості населення, інтенсивність розвитку альтернативних 

транспортних маршрутів можуть прогнозуватися з 

використанням методів статистичного аналізу. Прогнозувати 

настання нетипових подій традиційними способами 

неможливо. Такі ризики вимагають індивідуального розгляду 

і детального аналізу великих обсягів інформації, тому вони 

будуть оцінюватися, перш за все, експертним методом [1]. 

Управління ризиками і зниження їх негативного впливу 

на досягнення стратегічних цілей і на ефективність діяльності 

підприємства здійснюються в рамках блоку управлінських 

рішень. Вирішення цих завдань повинно здійснюватися в 

одному з таких напрямів:  

- реалізація управлінських рішень для запобігання

виникненню ризику (активне управління ризиками). Цей 

напрям передбачає запобігання виникнення ризику шляхом 

нейтралізації його джерел і ефективно переважно щодо 

внутрішніх ризиків підприємства;  

- здійснення заходів щодо зниження шкоди від

настання ризику без впливу на ймовірність його виникнення 

(активне управління ризиками). Цей напрям передбачає 
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розробку групи заходів щодо зниження збитку в разі настання 

несприятливих подій і призначене в першу чергу для 

управління зовнішніми ризиками підприємства;  

- прийняття рішення про збереження ризику і 

невикористання протидіючих управлінських рішень (пасивне 

управління ризиками). Цей напрям доцільний за умови, що 

витрати на нейтралізацію ризику становлять набагато більшу 

суму у порівнянні із збитком при його допущенні.  

В цілому завданням активного управління ризиками є 

мінімізація можливих збитків і ймовірність виникнення 

ризиків за рахунок планомірних впливів на причини і 

наслідки виникнення ризиків, тоді як пасивне управління 

ризиками передбачає або відмову від ризикованих проєктів 

або свідоме збереження ризику при його низькій вірогідності 

чи слабкого ступеня впливу на діяльність підприємства.  

Висновки. Вибір оптимального напряму впливу на 

ризик (профілактика ризику, зниження ризику або 

збереження ризику) здійснюється на підставі порівняльної 

оцінки ефективності кожного варіанту. З цією метою 

проводиться зіставлення додаткових витрат на реалізацію 

запропонованих заходів по кожному напряму з можливим 

відхиленням внаслідок настання ризику. 

На підставі цього зіставлення приймається рішення про 

здійснення антиризикових заходів або відмову від них з 

урахуванням того, що, починаючи з певного рівня, витрати на 

пряме зниження ризику зростають швидшими темпами у 

порівнянні із рівнем зниження ризику. Кредитні ризики 

представлені ризиком невиконання (неналежного або 

несвоєчасного виконання) контрагентом своїх зобов’язань.  

Реалізація ефективної системи управління ризиками на 

підприємстві дозволить: забезпечити стале функціонування в 

оперативній і довгостроковій перспективі; досягати цільових 
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орієнтирів за рахунок завчасного виявлення і нейтралізації 

зовнішніх і внутрішніх ризиків; максимізувати додатковий 

прибуток, що отримується в результаті управління ризиками; 

ефективно розподіляти наявні ресурси і спрямовувати їх на 

пріоритетні напрями роботи за рахунок відмови від 

неефективних процедур і проєктів. 
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§8.2  ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА: СУТНІСТЬ І

РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (Цвірко О.О., Причорноморський 

науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Трушкіна Н.В., 

Інститут економіки промисловості НАН України) 

Вступ. На сучасному етапі активізації процесів 

глобалізації та євроінтеграції суттєво зростає роль і значення 

логістичної інфраструктури як одного із ключових чинників 

реалізації міжрегіональних зв'язків, що впливає на 

забезпечення сталого розвитку національної економіки 

України.  

Ефективне функціонування логістичної інфраструктури 

є необхідною умовою для модернізації регіональної і, як 

наслідок, національної економіки, переходу на інноваційну 

модель розвитку. Перспективи розвитку територій переважно 

залежать саме від стану логістичної інфраструктури регіонів. 

При цьому інфраструктуру утворює сукупність виробничих і 

невиробничих сфер економічної діяльності та об'єктів, що 

становлять матеріально-технічну основу для створення й 

функціонування кластерних структур, зокрема транспортно-

логістичних, науково-виробничих комплексів, індустріальних 

парків, транспортних мереж, вільних економічних зон та 

інших форм просторової організації господарств. У зв’язку з 

цим належну увагу необхідно приділити вивченню 

теоретичних питань формування й функціонування 

логістичної інфраструктури. 

Однак, невирішеними раніше частинами проблеми є не 

врахування в існуючих структурно-змістовних дослідженнях 

сутності логістичної інфраструктури сучасних тенденцій 

розвитку ринку логістичних послуг, змін парадигми 
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логістичного менеджменту, трансформаційних перетворень 

національної економіки.  

З огляду на це, мета даної роботи полягає в 

узагальненні й систематизації існуючих підходів до 

визначення суті й змісту поняття «логістична 

інфраструктура»; авторському трактуванні даної економічної 

категорії з позицій модернізації національної економіки, 

стрімкого розповсюдження мережевої, цифрової, зеленої 

економіки у контексті концепції сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «логістична 

інфраструктура» у науковій літературі має низку суміжних 

понять, а саме: «інфраструктура», «транспортна складова» [1-6], 

«транспортна інфраструктура» [7-9], «виробнича 

інфраструктура» [10], «транспортна система», «транспортно-

логістична система» [11-15], «промислово-логістична 

система», «логістична мережа», «логістична система» [16]  

тощо. Розкриття їх сутності, значення та взаємозв’язку між 

ними надасть можливість для більш ґрунтовного аналізу 

поняття «логістична інфраструктура». 

Уперше термін «інфраструктура» використав у 1955 р. у 

науковому обігу американський економіст П. Розенштейн-Родан, 

який увів до цього поняття «базові галузі економіки», 

вважаючи, що їхній розвиток має йти 

попереду швидкоокупних і продуктивних інвестицій. У 

Словнику іноземних слів дефініція «інфраструктура» 

трактується як складові частини загального устрою 

економічного чи політичного життя, які носять 

підпорядкований, допоміжний характер і забезпечують 

нормальну діяльність економічної чи політичної системи в 

цілому. У фінансово-економічному словнику під 

інфраструктурою розуміється комплекс галузей народного 

господарства, які обслуговують промисловість та сільське 
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господарство. Згідно з Енциклопедією сучасної України, 

поняття «інфраструктура» розглядається як сукупність 

специфічних форм, методів і процесів, а також різноманітних 

споруд та комунікацій, що забезпечують загальні умови і 

нормальне функціонування економічної, соціальної, 

екологічної та інших галузей життєдіяльності суспільства, 

його відтворення і розвиток. 

Як показують дослідження, існують неоднозначні й 

різноманітні підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників до 

визначення інфраструктури як економічної категорії (табл. 1).  

Таблиця 1 
Наукові підходи до формулювання терміна 

«інфраструктура» 
Представники 
наукових шкіл 

Трактування 

1 2 

Інфраструктура як система 

Р. Йохімсен 

(R. Jochimsen) 

Сукупність матеріальних, персональних та 
інституційних видів діяльності та їх 
організацій, що сприяють створенню 
господарської єдності території та 
підвищенню рівня господарської діяльності 

В. Жамін 

Інтегральний елемент виробничих сил, що 
охоплює допоміжні та додаткові галузі, 
види виробництв або діяльності, які 
обслуговують безпосередньо основне 
виробництво (виробнича інфраструктура), а 
також галузі та підгалузі невиробничої сфери 

М. Комаров 

Сукупність матеріально-технічних систем 
(об’єктів), що забезпечують виконання 
основної функції в різних сферах і галузях 
діяльності 



  MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 

   Svazek XIX mezinárodní kolektivní monografie 

261

І. Рекуненко 

Сукупність елементів (інститутів, установ, 

організацій, технологій, норм, систем), що 

забезпечують, регулюють та створюють 

умови для нормального, безперебійного, 

багаторівневого функціонування 

господарських взаємозв’язків та взаємодії 

об’єктів та суб’єктів ринкової економіки та 

руху товарно-грошових потоків 

В. Новикова 

Сукупність засобів, закладів, споруд, мереж та 

інших елементів матеріально-технічної бази, 

що допомагають здійснити конкретний вид 

діяльності 

О. Атамас 

Сукупність галузей та видів діяльності, що 

обслуговують економіку, виробництво 

(транспорт, зв’язок, комунальне господарство, 

загальна та професійна освіта, охорона 

здоров’я та ін.) 

А. Шаріпов 

Сукупність галузей і підгалузей народного 

господарства, які надають виробничі 

послуги матеріального виробництва, 

забезпечують економічний обіг у 

народному господарстві, забезпечують 

духовні блага для населення та створюють 

умови для охорони навколишнього 

середовища 

Б. Брунець 

Єдина цілісна система, в основу котрої 

закладено функцію забезпечення 

виробничої та невиробничої сфер 

діяльності з метою досягнення максимально 

можливого економічного ефекту  
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Н. Варцаба  

Сукупність інженерно-технічних об’єктів, які 

створюють матеріально-речові умови для 

функціонування окремих підприємств або 

галузей та сприяють протіканню у них 

відповідних технологічних процесів 

(мікрорівень) 

Н. Варцаба  

Сукупність як матеріально-речових елементів 

(дороги, енерго-, водо-,теплопостачання, 

зв’язок тощо), так і певних інститутів (заклади 

охорони здоров’я, культури, відпочинку), які 

знаходяться на певній території і забезпечують 

належні умови життєдіяльності населення 

(мезорівень) 

М. Хом’як  

Сукупність взаємозалежних і взаємодіючих 

елементів, що створюють комплекс, 

матеріального виробництва,життєдіяльності 

населення регіону або розв’язання 

нагальних потреб суспільства 

Л. Чернюк 

Л. Ананьєва  

Сукупність елементів продуктивних сил у 

вигляді галузей, виробництв і видів діяльності, 

які забезпечують цілісний характер як всьому 

народному господарству, так і окремим його 

сферам і комплексам, функціональне 

призначення яких полягає, по-перше, у 

створенні загальних умов, що забезпечують 

ефективне функціонування основного 

виробництва, і, по-друге, в забезпеченні 

відтворення робочої сили 
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В. Степаненко 

Сукупність суміжних установ, зв’язків і 
господарських суб’єктів різних сфер, які 
формують загальний план економічного 
зростання, створення спільних умов для 
розвитку виробництва матеріальних і 
нематеріальних товарів, реалізацію функцій 
на всіх етапах виробництва (створення, 
обмін, розподіл, споживання) та гарантують 
функціонування економіки загалом 

І. Садчикова 

Універсальна, системна категорія економічної 

науки, яка об’єктивно пов’язана з розвитком 

господарських відносин у всіх галузях та 

сферах національного господарства 

Інфраструктура як комплекс видів економічної діяльності 

С. Мочерний 

Комплекс галузей народного господарства 

(сфери матеріального і нематеріального 

виробництва), які обслуговують 

промисловість і сільське господарство 

Інфраструктура як частина економіки 

В. Жупаненко 

Частина економіки, що забезпечує ефективні 
прийняття рішень і взаємний рух факторів і 
результатів виробництва між власниками, 
виробниками та споживачами в умовах 
взаємовигідного розвитку економіки 

Інфраструктура як належні умови (інституційні, 

економічні, соціальні, екологічні) 

Г. Хедткамп 

(G. Hedtkamp) 

Створені державою умови, у яких відбувається 

приватна економічна діяльність 

Н. Варцаба 

Сукупність загальних для всього суспільства 

економічних і соціальних умов, які 

забезпечують його повноцінне функціонування 

та задоволення потреб (макрорівень) 
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Інфраструктура як механізм 

Г. Старостенко 

Я. Сухина 

Механізм функціонування підприємництва 

Інфраструктура як складова середовища 

М. Хом’як Невід’ємна складова регіонального 

фінансового простору 

Джерело: складено авторами на підставі узагальнення 

наукових джерел. 

Як видно з табл. 1, дослідники під терміном 

«інфраструктура» здебільшого розуміють: головний елемент 

ринкової економіки; компонент економічної системи і 

підсистеми; чинник інтенсифікації економіки; умови праці та 

матеріального виробництва; база для розвитку галузей; 

суспільно ринковий інститут; сукупність матеріально-

технічних об’єктів і засобів; сукупність інститутів, установ, 

організацій, технологій, норм, систем; комплекс загальних 

умов, що забезпечують розвиток підприємництва; економічні 

відносини у процесі діяльності різних об’єктів виробничого і 

невиробничого характеру; систему загальних умов розвитку 

ринку з метою створення сприятливого економічного клімату 

для функціонування капіталу; систему взаємодіючих агентів 

сфери обігу, що забезпечують торговельно-економічні 

зв’язки між виробництвом та споживанням; сукупність видів 

діяльності, що сприяють реалізації товарів на ринку та 

формуванню нового попиту на товари та послуги; сукупність 

видів діяльності, що забезпечують рух потоків товарів від 

виробників до споживачів тощо. 

У науковій літературі пропонуються такі основні підходи 

до вивчення дефініції «інфраструктура»: 1) політекономічний, 

філософсько-логічний і економіко-теоретичний; 

2) структурний, атрибутивний, функціональний; 
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3) хронологічний,     структурно-логічний, генеалогічний,

функціональний; 4) економічний, історичний, географічний;

5) економічний, галузевий, регіональний, оціночний; 

6) хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний,

інституційний, еволюційний, маркетинговий, логіко-

інформаційний, структурно-логічний, функціональний,

процесний, комплексний, системний, територіальний,

постіндустріальний, інформаційно-мережевий, трансформаційний;

7) структурний, системний, функціональний, процесний,

організаційний.

З погляду дослідників (R. Jochimsen [17]; M.Broggi [18]; 

G. Hedtkamp [19]; P. Blaik [20]; M. Christofer [21]; J. Coyle,

E. Bardi, C. Langlay [22]; Дж. Сток, Д. Ламберт [23];

Є. Крикавський, Н. Чорнописька [24]; М. Григорак,

Л. Костюченко, О. Соколова [25]; О. Бондаренко [26];

І. Заблодська, І. Бузько, О. Зеленко, І. Хорошилова [27];

А. Глазкова [28]; Д. Бауерсокс, Д. Клосс [29]; О. Карий,

Г. Подвальна [30]; М. Григорак [31]; О. Сумець, Т. Бабенкoва [32];

І. Благун, І. Ничик [33]; Н. Варцаба [34]; О. Іщенко [35];

В. Степаненко [36]; Н. Смирнова [37]; І. Садчикова [38];

М. Харченко [39]) класифікуються теоретико-методологічні

підходи до визначення даної економічної категорії за такими

групами: теоретико-економічний, інституційний, ресурсний,

галузевий (секторальний), структурно-функціональний,

системний підходи.

У межах інституційного підходу інфраструктура 

досліджується як окрема складова ринкової економіки і одна 

з найбільш важливих умов суспільного розвитку. Варто 

зауважити, що в межах інституціональної теорії автори цієї 

концепції дослідження інфраструктури передусім акцентують 

увагу на тому, що дана категорія безпосередньо пов’язана із 

сукупністю правил, норм, принципів, які лежать в основі як 
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розвитку суспільства, так і функціонування економічних 

систем. Другий підхід – ресурсний, у рамках якого 

інфраструктуру розглядають як необхідний ресурс для 

ефективного розвитку економіки, прискорення господарських 

процесів у країні. Наступний підхід до розгляду поняття 

«інфраструктура», який зустрічається доволі часто у науковій 

літературі, – це галузевий, або ще його називають 

секторальний. За цим підходом інфраструктура визначається 

вченими як сукупність галузей національного господарства, 

що забезпечують ефективне функціонування матеріального 

та нематеріального виробництва, сталий розвиток 

національної економіки. Структурно-функціональний підхід 

передбачає розгляд інфраструктури залежно від функцій, які 

вона виконує у сучасних умовах розвитку господарських 

систем. Наступним підходом до розгляду категорії 

інфраструктура є системний підхід. Слід наголосити, що 

окреслений підхід є доволі поширеною методологічною 

основою для розгляду сутності різних категорій, окремих 

об’єктів і процесів. Тому системний підхід є найбільш 

поширеним і серед науковців, які досліджують сутність і 

зміст інфраструктури. Застосування системного підходу 

полягає в розгляді інфраструктури як окремої, цілісної 

система взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють між 

собою і мають спільну мету функціонування.  

На підставі аналізу перелічених підходів можна 

стверджувати, що всі вони є обґрунтованими та актуальними, 

оскільки саме поняття «інфраструктура» є комплексним і 

багатоаспектним. Їх застосування залежить від цілей 

дослідження – оптимальна інтегральна модель 

інфраструктури має відображати та враховувати всі зазначені 

аспекти, оскільки відокремлене використання будь-якого з 

них істотно звужує уявлення дослідника про сутність 
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інфраструктури. На наш погляд, доцільно застосовувати 

комплексний підхід, оскільки за його допомогою можливо 

вивчити сутність і зміст поняття «інфраструктура», врахувати 

наукові здобутки та практичний досвід у формуванні 

ієрархічної інфраструктури, а також відслідкувати процеси її 

становлення, еволюційного розвитку, функціонування і 

модернізації. 

Відмінності у трактуванні «інфраструктура» 

пояснюються не тільки різноманіттям підходів, але й 

концепцій у їх складі. В економічній літературі сформовано 

п’ять основних концепцій: накладних витрат – створення 

комплексу економічних умов для функціонування товарного 

обігу і розвитку комерційної діяльності; інституціональна – 

вибір інституціональних форм організації інфраструктури і 

формування механізму взаємодії ринкових інститутів; 

маркетингова – формування інфраструктури, яка обслуговує 

всю систему ринків, виходячи з пріоритетності інтересів 

споживача; розподільна – вибір ефективних каналів 

товароруху та обслуговуючої їх інфраструктури для 

різноманітних типів ринків; логістична – раціоналізація 

транспортно-складських процесів, матеріальних, фінансових 

та інформаційних потоків у сфері обігу. 

У результаті дослідження встановлено, що на 

сьогоднішній день науковцями не вироблено єдиного підходу 

до розуміння сутності логістичної інфраструктури (табл. 2), 

структури, чинників, що впливають на її розвиток, а також 

методик оцінювання ефективності. Вирішення цих питань є 

особливо актуальним у сучасних умовах реформування 

змісту, систем і механізмів державної регіональної політики і 

трансформації національної економіки. 
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Таблиця 2 
Концептуальні підходи до визначення поняття 

«логістична інфраструктура», які запропоновано різними 
економічними школами 

Представники 

наукових шкіл 
Трактування 

1 2 

Д. Бауерсокс 

(D. Bowersox) 

Д. Клосс 

(D. Closs) 

«Каркас», на якому будується система 
логістики та її робота у компанії 
(виробничі підприємства, склади, 
вантажно-розвантажувальні термінали, 
підприємства збуту) 

Дж. Сток 
(J. Stock) 
Д. Ламберт 
(D. Lambert) 

Інфраструктура потоків продукції та 

супутніх їм інформаційних та 

комунікаційних потоків 

Є. Крикавський 

Сукупність елементів, що виконують 

важливі логістичні завдання і 

забезпечують здійснення логістичних 

процесів 

Є. Крикавський 

Н. Чорнописька 

Система засобів просторово-часового 
перетворення логістичних потоків 
(матеріальних, інформаційних, 
фінансових, людських) 

Є. Крикавський 

Н. Чорнописька 

Сукупність підприємств різних 
організаційно-правових форм, які 
створюють організаційно-економічні 
умови проходження цих потоків шляхом 
створення потенціалу відповідних 
логістичних послуг 

О. Блейхер 
Сукупність форм, методів і засобів 
комплексного управління рухом 
продукції 
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М. Григорак 

Л. Костюченко 

О. Соколова 

Сукупність складської, транспортної, 

маніпуляційної, пакувальної, інформаційної 

та фінансової інфраструктур підприємства, 

що у комплексі забезпечують ефективне 

логістичне обслуговування матеріального 

потоку за принципом «від дверей до дверей» 

з мінімальними витратами у відповідності з 

вимогами споживачів  

М. Григорак 

Система економічних відносин суб’єктів 

господарювання та інститутів, які 

покликані забезпечити ринковий механізм 

безперебійного руху логістичних потоків 

(матеріальних, інформаційних, фінансових, 

людських) у просторово-часовому вимірі 

М. Григорак 

Сукупність лінійних і точкових об’єктів 

загального та/або внутрішньовиробничого 

користування, необхідних для 

переміщення або розміщення людей, 

сировини й матеріалів, товарів та 

інформації, а також інших об’єктів, які у 

комплексі забезпечують цей рух і 

розміщення в просторово-часовому вимірі 

О. Сумець 

Т. Бабенкова 

Сукупність елементів, що виконують 
важливі логістичні завдання і 
забезпечують здійснення логістичних 
процесів 

О. Сумець 

Т. Бабенкова 

Цілісна система управління (сукупність 
будівель, споруд з необхідним 
обладнанням для складування продукції, 
транспортні та маніпуляційні засоби, 
засоби пакування, засоби отримання, 
передачі та обробки інформації) 
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Т. Стройко 

В. Алексієнко 

Механізм, що забезпечує органічну 
єдність та ефективне функціонування всіх 
матеріальних логістичних потоків 

Т. Стройко 

Система, яка регламентує та регулює 
структуру і швидкість матеріальних 
потоків виходячи з необхідних критеріїв 
ефективності функціонування підприємств 

О. Казанська  

А. Геращенков  

Ефективний інструмент управління 
підприємством, який здатен забезпечити 
проривний синергетичний ефект 

Т. Стройко 
Ефективний інструмент управління 
підприємством 

В. Клименко  

Сукупність видів діяльності, за 
допомогою яких здійснюється та 
обслуговується процес руху матеріальних 
і фінансових потоків 

О. Решетнікова 

Т. Боровик 

В. Даниленко  

Стратегічний елемент розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств 

О. Карий 

Г. Подвальна 

Комплекс інфраструктур, які 
обслуговують логістичну діяльність 

Є. Палійчук 

О. Булеца 

Об’єкти, що забезпечують забезпечення і 
регулювання логістичної діяльності 
підприємств 

І. Топалова 
Важливий фактор при формуванні 
регіональної системи та залученні різних 
груп споживачів 

В. Фалович 

Сукупність елементів логістичної системи, 
що виконують певні логістичні завдання у 
ланцюгу поставок і забезпечують його 
ефективне функціонування 

Джерело: складено авторами на підставі узагальнення 
наукових джерел. 
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З погляду О. Бондаренко [26], логістична інфраструктура 

формується логістичною системою підприємства з урахуванням 

специфіки його зовнішньоекономічної діяльності. Вона включає 

в себе такі складові: виробнича, інформаційна, транспортна, 

складська, контрагентська, фінансово-кредитна, економіко-

правова, екологічна. 

А. Глазкова [28] запропонувала економічну категорію 

«індустріально-логістична інфраструктура», що, на відміну 

від існуючих, враховує специфіку організаційно-

управлінських технологій інноваційної модернізації 

економіки. Під інноваційно-логістичною інфраструктурою 

розуміється поєднання елементів інноваційно-виробничої і 

транспортно-логістичної інфраструктури з метою активізації і 

підвищення соціально-економічної ефективності процесів 

виробництва і реалізації продукції (у тому числі 

транспортних послуг) на основі впровадження транспортно-

логістичних технологій організації перевізного процесу, 

маркетингового обґрунтування товароруху, забезпечення 

партнерської співпраці.  

О. Карий і Г. Подвальна [30] визначають транспортно-

логістичну інфраструктуру як комплекс інфраструктур, що 

забезпечують логістичну діяльність, виокремлюючи при 

цьому такі її складові: інфраструктура автомобільного 

транспорту, складська, телекомунікаційна, трубопровідна, 

залізнична, інфраструктура річкового і морського транспорту, 

інфраструктура авіаційного транспорту. 

О. Іщенко [35] використовує термін «інфраструктура 

транспортно-логістичної діяльності регіону», розуміючи під 

ним комплексну систему технічного, організаційно-

економічного та інформаційно-комунікаційного забезпечення 

процесу реалізації транспортно-логістичних послуг, 

сконцентрованих у даному регіоні. 
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Н. Смирновою [37] на підставі критичного теоретичного 

аналізу запропоновано уточнення категорії «інфраструктура 

логістичної діяльності підприємства» як сукупності зовнішніх 

і внутрішніх об’єктів, які формують механізм руху 

матеріальних і супутніх з ними потоків від виробника до 

споживача. 

З наукової точки зору М. Харченко [39] поняття 

«транспортно-логістична інфраструктура» є сукупністю 

суб’єктів та об’єктів транспортно-логістичної діяльності, що 

включає транспортні, комунікаційні, складські та інші 

елементи, що забезпечують організаційно-економічну 

взаємодію господарюючих суб’єктів у рамках логістичного 

процесу. Транспортно-логістична інфраструктура трактується 

як сукупність об’єктів і суб’єктів транспортної та логістичної 

інфраструктури, включаючи матеріальні, фінансові та 

інформаційні потоки, що виконує функції транспортування, 

зберігання, розподілу товарів, а також інформаційного та 

правового супроводу товарних потоків. 

Узагальнивши отримані результати, можна відмітити, 

що сьогодні немає єдиного підходу ні до інтерпретації 

сутності поняття «логістична інфраструктура», ні її складу, 

що визначає актуальність дослідження. Здебільшого науковці 

під логістичною інфраструктурою розуміють: основу 

модернізації національної економіки; сукупність елементів, 

що виконують важливі логістичні завдання і забезпечують 

здійснення логістичних процесів; систему економічних 

відносин суб’єктів господарювання та інститутів; систему 

засобів просторово-часового перетворення логістичних 

потоків (матеріальних, інформаційних, фінансових, 

людських); сукупність підприємств, які створюють 

організаційно-економічні умови проходження цих потоків 

шляхом створення потенціалу відповідних логістичних 
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послуг; комплекс взаємопов'язаних елементів, які 

забезпечують функціонування системи закупівель, 

постачання, збереження і доставки продукції до споживача; 

систему, яка регулює структуру і швидкість матеріальних і 

нематеріальних потоків виходячи з критеріїв ефективності 

функціонування підприємства; підсистему логістичної 

системи, призначену для виконання логістичних функцій у 

сфері закупівель, виробництва, зберігання, розподілу та 

доставки продукції з метою підвищення ефективності 

функціонування матеріальних, інформаційних, фінансових та 

інших потоків тощо. 

При цьому на основі теоретичного аналізу встановлено, 

що нині такі поняття, як «транспортна інфраструктура» і 

«складська інфраструктура» часто пов'язують із категорією 

«логістична інфраструктура». Зміст логістичної, 

транспортної, складської інфраструктури ґрунтується на 

розумінні відповідного виду економічної діяльності як 

інфраструктури економічної системи відповідного рівня 

(глобального, національного, регіонального). При цьому 

кожна інфраструктура характеризується наявністю ієрархічно 

організованих відносин, у яких логістична інфраструктура – 

це категорія найвищого порядку, що включає транспортну і 

складську інфраструктури. 

У наукових джерелах застосовуються різні підходи до 

формулювання дефініції «логістична інфраструктура», 

ключовими з яких є: 

системний підхід дозволяє розглядати логістичну 

інфраструктуру як системну категорію, а саме: сукупність 

елементів, які виконують важливі завдання, що є складовою 

логістичних процесів; система засобів просторово-часового 

перетворення логістичних потоків; сукупність підприємств 

різних організаційно-правових форм, які утворюють 
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організаційно-економічні умови проходження цих потоків 

шляхом створення потенціалу відповідних логістичних 

послуг; 

функціональний підхід характеризує логістичну 

інфраструктуру як сукупність видів діяльності, за допомогою 

яких здійснюється та обслуговується процес руху 

матеріальних і фінансових потоків або процес руху товару; 

елементний підхід представляє логістичну 

інфраструктуру як комплекс об'єктів, які мають певне 

географічне розташування та різні характеристики. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження 

можна дійти такого висновку. У сучасних умовах 

господарювання логістичну інфраструктуру доцільно 

розглядати з позицій зміни парадигм управлінської діяльності 

та логістичного менеджменту; комплексного підходу 

(симбіоз та інтеграція еволюційного, інституційного, 

системного, процесного, функціонального, структурно-

логічного, ресурсного, секторального, мережевого підходів); 

модернізації національної економіки; концепції 

збалансованого сталого розвитку, а також з урахуванням 

процесів інтернаціоналізації, глобалізації, цифровізації та 

екологізації логістичної діяльності. 

Таким чином, логістичну інфраструктуру пропонується 

трактувати з таких наукових точок зору, як: 

взаємозв’язок сукупності логістичних (матеріальних, 

транспортних, інформаційних, фінансових тощо) потоків;  

сукупність специфічних інститутів та інституцій, які 

виконують функції управління логістичною діяльністю та 

надання комплексу логістичних  послуг суб’єктам 

господарювання задля створення для них належних умов 

функціонування, реалізації їх інтересів і подальшої інтеграції 

у національну екосистему; 
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складову чітко налагодженої цілісної логістичної 

системи для забезпечення функціонування підсистем 

закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, збуту; 

комплекс відносин, що виникають у процесі 

забезпечення сталого розвитку логістичних систем у межах 

національної економіки. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 

теоретичному узагальненні підходів до визначення змісту 

поняття «транспортно-логістична система», які 

запропоновано різними науковими школами.  
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