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ПЕРЕДМОВА 

 VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потен-

ціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: ви-

клик глобального світу» присвячена осмисленню ключових напрямів цивіліза-

ційного розвитку сучасного світу та України. Її інтерактивні панелі зібрали 

вчених, організаторів освіти, науково-педагогічних працівників, фахівців-

практиків, здобувачів різних ступенів освіти. На конференції представлено 

доповіді докторів та кандидатів юридичних, політичних, економічних, філо-

софських, педагогічних, історичних наук, практикуючих юристів, економіс-

тів, педагогів та інших фахівців. 

У збірнику матеріалів представлено доповіді та повідомлення науко-

вого зібрання вчених, які присвячені аналізові політико-правових, соціально-

філософських, освітньо-педагогічних, фінансово-економічних та інших ви-

мірів інноваційного розвитку України та світу. Окремо звернено увагу на 

протидію України російській військовій агресії та окреслено шляхи повоєн-

ної відбудови країни. 

Висловлюємо щирі вітання авторському колективу цьогорічного збір-

ника, всім учасникам наукового зібрання. Зичимо доброго здоров’я, подальших 

наукових успіхів і нових відкриттів. Переконані, що Ваша праця стане ваго-

мим внеском в осмислення ключових питань розвитку сучасного світу та Ук-

раїни. 

 

 

 

Із щирою пошаною 

Надія Мякушко,  

голова редакційної колегії,  

докторка філософії, кандидатка політичних наук,  

директорка Полтавського інституту економіки і права 

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 
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РОЗДІЛ 1 

УКРАЇНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: 
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ВИМІРИ 

 
МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЧИ ПЕРЕЗАСНУВАННЯ?  

Василь Куйбіда,  
доктор наук з державного управління, професор, президент Національної 

академії державного управління при Президентові України. 
Степан Куйбіда, 

кандидат економічних наук, директор департаменту економіки  
Львівської обласної військової адміністрації. 

 
Щоб не програти у війні з Московією Україні потрібно провести зміни в 

державному управлінні, соціальному і духовному житті, в економіці. Їх 
потрібно проводити нагально і швидко. Завдання цих змін інакші, ніж 
завдання, які стоятимуть перед повоєнною Україною, але війна фактично 
увиразнила саме останні і поставила з конечною необхідністю питання 
проведення глибоких якісних змін. В суспільстві виробилося розуміння того, 
що при збереженні домінуючих практик, які зробили його слабким, 
побудувати сильну державу не можливо, а слабка держава не здатна захистити 
ні себе, ні суспільство, а відтак вони приречені на зникнення. Тому звичайна 
відбудова чи перезавантаження України після війни цю ситуацію не змінить, а 
тільки відтермінує її руйнування у майбутньому. Потрібно провести 
перезаснування України, як держави. Модернізовувати ж державу відповідно 
до воєнних умов треба негайно. Альтернатива цьому – поразка у довгій війні, 
геноцид та зникнення України і українців [1-10]. А після війни державу 
потрібно перезасновувати, щоб вона, маючи нові якості, могла вистояти в 
поствоєнному конфлікті з Московією(війна є найгострішою частиною 
довготривалого конфлікту і завершення бойових дій не означає, що конфлікт 
завершився, а забезпечити довготривале стримування Московіїможе 
тількидобре озброєна Україна, здатна розгромити її чизавдати серйозної 
шкоди) і бути конкурентоспроможною серед інших держав у світі, що 
зміниться. Але війна не тільки сформувала у суспільстві таке розуміння. Вона 
відкрила також і широке вікно можливостей(перше вікно в 2014 році ми 
змарнували) глибокої модернізації суспільства і перезаснування держави, про 
необхідність яких з 2004 року говорили тільки окремі науковці.  

Яким має бути суспільство у воєнний і повоєнний періоди? Які завдання, 
у якій почерговості має вирішувати перезаснування держави? Коли його 
розпочинати і як проводити?  

Щоб відповісти правильно на ці питання маємо мати не тільки модель 
майбутньої України (політичну, адміністративну, судову, безпекову, 
економічну, соціальну системи; уявлення про новітнього українця з його 
новою свідомістю, зміну суспільних відносин, щоб уможливити реалізацію 
цієї моделі, зміну відносин між державою і громадянином, нове розуміння 
громадянства) вільну від вад сьогоднішніх, якісно відмінну від сьогоднішньої 
України, а й маємо правильно розуміти і сучасну ситуацію в Україні, світі, і 
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процесів, які в них протікають, і внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на 
процеси, наших можливостей впливати на ці фактори. Оскільки майбутня 
конкурентноспроможна Україна повинна органічно вписатися у майбутній 
світ, творячи його, то потрібно зрозуміти сьогоднішні основні тенденції його 
розвитку, зокрема, потрібно зрозуміти, як війна і геополітика змінять 
безпекову сферу і світову економіку, переформатовуючи ланцюги поставок, і 
принаймні, намацати контури цього майбутнього світу. Як употужнити 
позитивні (ті, що сприяють) і нейтралізувати негативні (ті, що 
перешкоджають) фактори докорінних змін України? Які нові інститути і 
інституції для цього потрібно створити в Україні і світі? Які ресурси і якого 
обсягу для перезаснування держави потрібні і які їх джерела? Що має зробити 
Україна, щоб уможливити отримання репарацій і компенсацій ? В яких 
обсягах їх можна отримати і в яких часових рамках? Що потрібно зробити для 
того, щоб майбутній план міжнародної допомоги ( сучасний аналог плану 
Маршала[11] попри суттєву різницю і зміни, які сталися у світовій фінансовій 
системі) для України став двигуном її довгострокового 
конкурентноспроможного розвитку? 

Щоб відповісти правильно на ці питання спочатку треба знайти 
відповіді на питання, що треба зробити, щоб виграти війну, а тоді на питання, 
що стосуються формування вимог до майбутнього перезаснування держави і 
умов його успішного проведення, а відтак вже говорити власне про нього, 
враховуючи можливу тривалість війни.  

Вироблення моделі майбутнього України потрібно проводити публічно, 
щоб забезпечити мобілізацію народу на її реалізацію. Майбутня Україна має 
будуватися на засадах духовної, політичної та економічної свободи, 
забезпечуючи баланс інтересів особи, суспільства та держави. 

Мета геополітичної стратегії – реалізація власного етико-
гуманістичного ідеалу та формування інноваційної моделі розвитку 
українського суспільства для утвердження України як системоутворюючого 
елемента універсальної світової духовної цивілізації, що парадоксально 
поєднує в собі здобутки західної та східної цивілізацій. Реалізація 
українського цивілізаційного проєкту повинна передбачати використання 
стратегії випереджувального розвитку  

України має перетворитися в державу, яка творить інновації, здійснює 
своє національне покликання щодо внесення своїх духовних цінностей у 
сучасний світ та утвердження їх в процесі життєдіяльності. У пошуках місця 
України у завтрашньому світі необхідно поєднати вітчизняну наукову теорію 
та національний міф з метою формування власного духовного, культурного, 
морального просторів і побудови особливої системи світогляду та 
світосприйняття, яка здатна сформувати, як для світового українства, так і для 
людства загалом нову (екстериторіальну) ідеологію, що складається із 
сукупності відповідних символів, звичаїв, правил життя і поведінки людей та 
передбачає використання загальнолюдських духовних цінностей в 
українських реаліях і умовах постіндустріального суспільства. Україну тоді 
можна уявити як синтезований духовний простір з відповідним набором 
характеристик, який має свої межі, що можуть і не збігатися з її культурними, 
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територіальними, політичними межами. Відтак, поєднавши етноісторичні 
стереотипи, ідеологічні конструкти і моральні настанови, українську 
національну ідею можна представити як проєкт та стратегію формування 
феномену українськості, як певної екстериторіальної надкультури із власною 
системою артефактів і символів, здатних творити «світову ідеологію». 

Основними напрямками реалізації стратегії випереджувального 
розвитку України мають стати: в економічній сфері – побудова інноваційної 
«економіки знань» та утвердження нового способу виробництва, що базується 
на високих технологіях, комплексній автоматизації, роботизації та 
цифровізації, а також на приватній власності трудового типу, коли в одній 
особі поєднуються виробник і власник, тобто акцент ставиться не на 
максималізації прибутків, а на соціальній відповідальності у їх розподілі. 
Оскільки конкурентні переваги, на яких будувався розвиток економіки 
України і її регіонів, нівельовані війною, то потрібно шукати принципово нові 
переваги і будувати модель новітньої економіки, взявши до уваги напрямні, 
висловлені в ювілейній доповіді Римського клубу “COME ON”[12] і самітах G7 
останніх двох років, наприклад[13]. Очевидно, що після вибору нової 
економічної моделі мають бути розроблені і затверджені нові Генеральна 
схема планування території України, схеми планування областей, громад з 
відображенням у них державних інтересів і пріоритетів, має бути змінена 
державна регіональна політика і регіональна економічна політика; у 
соціальній сфері – формування нової соціальної структури суспільства, де 
провідну роль відіграватиме еліта знань сприяючи появі вільного, 
креативного, здатного до творчості працівника, адаптованого до нового 
способу виробництва; в політичній сфері – побудова прозорої, справедливої й 
ефективної системи публічної влади; подолання панування олігархії і 
відчуження та експлуатації людини людиною чи державою, прихід до влади 
нової національної еліти знань та утвердження реального народовладдя, що 
супроводжуватиметься демократизацією політичної, економічної та 
соціальної сфери; в духовній сфері – на основі синтезу науки та релігії 
сформувати свідомість нового типу.  

Війна увиразнила, загострила потребу компетентності органів 
центральної виконавчої влади, військових і військово-цивільних 
адміністрацій, а значить ефективної державної служби, оскільки від її якості 
напряму залежить ефективність державного управління. Після війни Україні 
для вирішення проблем модернізації держави, починаючи від інституційної 
перебудови, запуску нової економіки (особливо оборонної промисловості) до 
відбудови житлово-комунального господарства і повернення мільйонів 
біженців, буде потрібна якісно інша, дієздатна, ефективна центральна влада, 
аніж та, яка була до війни. Для вирішення кадрових проблем необхідно 
створити (відновити?) при КМУ інститут, який готуватиме держслужбовців 
для вищої ланки управління і затвердити КМУ програму, яка дозволятиме 
навчання в ньому колишніх воїнів. 

Новою парадигмою державного управління має стати утвердження 
духовних цінностей, ідеалів та смислів, що передбачає: пріоритет духовності 
при визначенні цілей державної політики та державного управління, 
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дотримання етичної традиції українського народу та високих моральних 
критеріїв при здійсненні державного управління, формуванні й реалізації 
державної політики; пріоритет народу щодо публічної влади. Подолання 
відчуження людини та суспільства від влади у сфері державного управління 
передбачається шляхом рішучої боротьби з корупцією та проведення реформ, 
що спрямовані на широке застосування прямої демократії, посилення 
належного контролю громадськості за діяльністю органів публічної влади, 
вдосконалення виборчої системи, яка б ставила у рівні можливості всіх 
кандидатів і забезпечувала волевиявлення народу, формування ефективної 
виконавчої влади, функціонування незалежних і відповідальних засобів 
масової інформації. 

Першочерговим завданням державної політики національної безпеки 
має стати реформування державного управління, що передбачає зміну його 
суспільно-політичної природи на основі українських духовних цінностей, з 
неухильним дотриманням принципів верховенства права, «управління за 
законом» й «процедурної справедливості» та належного його кадрового 
забезпечення.  

Стратегічними напрямками державної політики національної безпеки 
мають бути: – консолідація українського суспільства на основі української 
національної ідеї, що пропонує духовну парадигму розвитку України; – 
проведення модернізації Української держави і суспільства, після критичного 
переосмислення досвіду держав світу та врахування об’єктивних історичних 
умов; – розвиток довіри і співпраці між державою і суспільством; – захист 
українського інформаційного і гуманітарного просторів від іноземних 
впливів; – зміцнення виконавчої гілки влади; – завершення реформи 
публічної влади, публічної служби і адміністративно-територіального устрою; 
– розвиток громадянське суспільство, покращення взаємодії між органами 
публічної влади та громадянським суспільством. У процесі реформування 
сфери безпеки та оборони Президентові України необхідно спиратися на 
усталені принципи, апробовані у розвинутих європейських демократіях, 
зокрема: – відповідність інституцій сектору безпеки завданням, які стоять 
перед ним; – законодавче врегулювання процедур тимчасового обмеження 
прав людини в інтересах національної безпеки; – відкритість для 
демократичного цивільного контролю сектору безпеки. Нагальними 
завданнями забезпечення воєнної безпеки залишається: – модернізація 
професійного війська (ЗСУ); формування військово-навчального резерву для 
оборони держави (на основі досвіду Ізраїлю, Швейцарії, Естонії, Латвії, 
Литви); – забезпечення обороноздатності України на рівні, достатньому для 
запобігання будь-якій зовнішній загрозі, а в разі її виникнення – для її 
локалізації, нейтралізації, ліквідації; – удосконалення системи забезпечення 
воєнної безпеки, яка б гарантувала надійний захист держави від зовнішніх 
загроз та відповідала критеріям членства України в політичних і воєнно-
політичних блоках, союзах; – реформування воєнної машини для того щоб 
вигравати війни майбутнього та з метою досягнення оперативної і технічної 
сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО; – нейтралізація 
(ліквідація) непередбачених законом збройних формувань з ознаками «п’ятої 
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колони»; – створення добровольчих легіонів для вирішення невідкладних 
екстрим-проблем, інспірованих ззовні та спрямованих на повалення 
державного суверенітету України; – узаконення та державна підтримка 
добровольчого, волонтерського руху; – збереження і дотримання в умовах 
збройного протистояння змішаного принципу комплектування Збройних Сил 
України та інших, утворених відповідно до законів України, військових 
формувань; – удосконалення системи мобілізаційної підготовки та 
мобілізації, в тому числі забезпечення створення необхідної кількості 
підготовленого військового резерву; – забезпечення спроможностей 
вітчизняного оборонно-промислового комплексу за рахунок упровадження 
новітніх військових технологій, створення максимально можливих замкнених 
циклів розроблення і виробництва найважливіших зразків озброєння, 
спеціальної і військової техніки для армії, авіації, флоту, використання 
можливостей військово-технічного співробітництва з державами–
стратегічними партнерами України; – сприяння вдосконаленню державної 
інформаційної політики у воєнній сфері; – розробка системи ефективної 
протидії інформаційно-психологічним впливам іноземних держав; – 
забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям, працівникам 
правоохоронних органів, учасникам антитерористичних операцій та членам 
їхніх сімей; – удосконалення системи демократичного цивільного контролю 
над сектором безпеки і оборони держави відповідно до стандартів ЄС та 
НАТО; – підвищення рівня координованості складових сектору безпеки і 
оборони та вдосконалення механізмів їх консолідованого розвитку і 
посилення відповідних оперативних спроможностей для забезпечення 
воєнної безпеки. Необхідно також сформувати «Доктрину стримування агресії 
Московії» та стратегію перемоги України у війні, що базуватиметься на 
реалізації принципу повної мобілізації всіх воєнних, економічних, науково-
технічних, соціальних та морально-політичних можливостей держави і 
суспільства[14]. 
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DLACZEGO AGRESJA ROSYJSKA NA UKRAINĘ JEST GROŹNA  

NIE TYLKO DLA NARODU UKRAIŃSKIEGO ,ALE DLA WSZYSTKICH  
NARODÓW WSPÓŁCZESNEJ EUROPY A NAWET  CAŁEGO ŚWIATA? 
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Jaka może być w tej dziedzinie  nie tylko bieżąca ale też perspektywiczna  

rola CHRL? Jakie wnioski z tych doświadczeń wynikają dla 
współczesnychnarodów ukraińskiego i polskiego? 

Współczesna agresja rosyjska przeciw narodowi ukraińskiemu stanowi  nie 
tylko  aktualne zagrożenie dla niepodległości i wręcz bytu i perspektyw narodu 
ukraińskiego, ale jest to  też istotnym zagrożeniem dla wszystkich narodów 
europejskich, a nawet narodów całego,współczesnego świata. Wynika to 
stąd, że współczesne  imperium rosyjskie nie tylko buduje aktualna  klasa kapitalis-
tów rosyjskich w oparciu o jej rosyjską część byłego ZSRR, ale chce go tworzyć i 
rozwijać w oparciu o podporządkowanie klasie kapitalistów rosyjskich zarówno 
wszystkich terytoriów i narodów funkcjonujących w ramach dawnego ZSRR, ale 
teżrejonów podporządkowanych ZSRR choć nie wchodzących w skład państwa 
radzieckiego. Można nawet powiedzieć więcej. A może za podstawę pomyślności 
nowo powstałejklasy kapitalistycznej współczesnej Rosji, jej przedstawiciele 
uważają, że tylko w pierwszej kolejności warunkiem realizacji aspiracji i pragnień 
klasy kapitalistów rosyjskich, jest przyporządkowanie sobie wszystkich nie 
rosyjskich narodów wchodzących w skład dawnego  ZSRR, w następnej też narody, 
które znajdowały się wcześniej w orbicie dominujących wpływów Związku 
Radzieckiego(w tym narodu polskiego) ale też  wszystkie inne narody, które 
da się w przyszłości siłą i agresją  sobie podporządkować. Taka orientacja 
może wynikać z głęboko zakorzenionych hegemonistycznych skłonności 
współczesnej klasy kapitalistycznej aktualnego mocarstwa rosyjskiego. Współczesna 
bowiem klasa kapitalistów rosyjskich powstała i funkcjonuje z przekształcenia w 
taką klasę dotychczasowej biurokracji radzieckiej, która nie tylko przejęła władzę 
nad imperium rosyjskim, w słynnym 1917 r. łącznie z krajami nie rosyjskimi pod-
porządkowanymi caratowi, ale która od początków swego panowania na tym terenie 

http://surl.li/bylfg
https://www.wsj.com/news/author/yuka-hayashi
http://surl.li/bylfk
https://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html
https://vsvittranslate.blogspot.com/2017/12/come-on.html
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dążyła do zapanowania nad całą Europą a potem nad  całym  światem. II wojna 
światowa, w której ZSRR pod względem wojskowym odegrał dominującą rolę, 
pozwoliła biurokracji radzieckiej dominującej dotąd  na obszarach byłego imperium 
carskiego,i pobliskich rozszerzyć zakres tych wpływów , w którym władze rosyjskie 
tego imperium miały mieć dominujący wpływ. My Polacy mamy szczególne pod-
stawy do pamiętania tego procesu, który spowodował, że naród polski w latach 1944 
– 1989, nie tylko nie posiadał  suwerenności, i w dużej mierze był podporządkowany  
dominacji rosyjskiej,biurokratycznej dominacji ludzi ówczesnej Rosji ale który cier-
piał z powodu swojej ograniczoności w dziedzinie faktycznej suwerenośći. . 
Przypomnijmy też, że ówczesne podporządkowanie moskiewskiemu centrum 
narodów wchodzących w skład Związku Radzieckiego i narodów pod-
porządkowanych nie wchodzących w skład Związku Radzieckiego, nie wyczerpało 
aspiracji z tego zakresu moskiewskiego centrum ówczesnego Związku Radzieckiego 
którego przywódcy chcieli podporządkować sobie coraz bardziej narody całego. 
ówczesnego świata. Zaprowadzić ich ustrój w całym ówczesnym świecie.Upadek 
ZSRR i przekształcenie biurokratycznej władzy komunistów we władze nowo kre-
owanej rosyjskiej klasy kapitalistów, nie tylko nie zmniejszyło aspiracji nowo 
narodzonej rosyjskiej klasy kapitalistów do nieograniczonego posiadania ale też  
dominowania i podporządkowania sobie sąsiadów oraz odegrania dominującej roli 
w całym ,współczesnym świecie, ale tez podjęcia działania na rzecz zapewnienia tak-
iej pozycji w świeciektóre miały zintensyfikować i radykalnie zwiększyć dochody i 
posiadanie wykreowanej rosyjskiej klasy posiadającej.. Rosyjska bowiem 
biurokracja państwa komunistycznego, nie miała takich aspiracji konsumpcyjnych i 
w zakresie indywidualnego posiadania i niebywałej konsumpcji jaka powstała i 
rozwinęła się w nowo powstałej klasie kapitalistów rosyjskich, która podobnie jak 
miało to miejsce u biurokratów, ale i właścicieli majątków kapitalistycznych w Rosji 
carskiej, wykazałasię i nadal się wykazuje nieporównywalnie większymi 
aspiracjami konsumpcyjnymi, niż miało to miejsce u 
rosyjskiejbiurokracji rządzącej  ZSRR.W efekcie doszło do nie tylko  u 
dyktatora Putina do głębokiej demoralizacji ale też  sporej grupy ludzi 
należącej do nowo powołanej elitarnej klasy kapitalistycznej Rosji nie 
tylko wielkiego stanu posiadania ale  wielkiej korupcjicałego państwa 
rosyjskiego .Od górnych warstw tej klasy do administracji, kadry 
dowódczej armii rosyjskiej ,jej średniego personelu aż do zwykłych 
żołnierzy którzy wolą kraść i gwałcić niż skutecznie wojować. 

Współczesna rosyjska klasa kapitalistyczna, kreowana przez ostatniego 
władcę imperium radzieckiego w postaci Jelcyna i rozwijana w ostatnich dziesięcio-
leciach przez Putina, radykalnie zwiększyła swoje aspiracje konsumpcyjne nie tylko 
w porównaniu z biurokracją rosyjską ZSRR, ale też klasami posiadającymi Rosji 
carskiej. Jest tak zachłanna w  dążeniu do indywidualnego posiadania, że pod tym 
względem zasadniczo różni się od innych współczesnych kapitalistycznych klas 
posiadających, które nie można powiedzieć, aby nie miały wielkich aspiracji w 
zakresie posiadania, niezależnie od tego czy są zlokalizowane na północno 
amerykańskiej ziemi, czy na ziemiach zachodnio europejskich oraz wszędzie indziej 
tam, gdzie klasa kapitalistyczna dominuje nad resztą danego społeczeństwa. Nie 
istnieje jednak taki poziom posiadania, który mógłby rosyjską klasę kapitalistyczną 
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współczesnego świata usatysfakcjonować poziomem uzyskanych dóbr ma-
terialnych i ograniczyć jej dalsze dążenia do zwiększenia tego stanu 
posiadania. Z tego punktu widzenia, chęć podboju ziem ukraińskich przy pomocy 
zdemoralizowanych siły zbrojnej kapitalistycznego imperium rosyjskiego, to tylko 
początek procesu realizowanego przez rosyjską klasę kapitalistyczną we 
współczesnym świecie działań zaborczych na dodatek połączonych z użyciem środ-
ków agresji, w których nie wykluczona jest żadna brutalność i jakakolwiek zbrodnia. 
Na dodatek, współczesnej rosyjskiej klasie kapitalistycznej jako klasie nowo bogack-
iej, nie obca jest radykalna pazerność i brutalność w dochodzeniu do konsump-
cyjnych korzyści w skali bijącej dotychczasowe rekordy jakiejkolwiek klasy posiada-
jącej współczesnego świata. Przeszłego i aktualnego ale też iczasu przyszłego. 
Jej aspiracje z tego zakresu oznaczają pobicie wszelakich rekordów w tej dziedzinie 
w dotychczasowej historii.. Dlatego też, jeśli miałoby się udać podbić przez rosyjską 
klasę kapitalistyczną i jej państwo w najbliższej wojnie Ukrainę, to należy się spod-
ziewać, że podobne  działania będą podejmowane w stosunku do innych terytoriów i 
narodów nad którymi panowała wcześniej biurokracja rosyjska, ale też nie jest 
wykluczone pragnienie podbicia i podporządkowania innych terytoriów, 
oraz  wykorzystania jego ludności  dla dążenia do  panowania nad całym 
światem. Dotyczy to dla przykładu narodów skandynawskich ale też 
wszelkich innych. 

Z tego punktu widzenia można uznać, że agresja rosyjskiej klasy kapital-
istycznej i jej przywódcy Putina, na Ukrainę  to tylko początek próby przebudowy 
świata pod względem strukturalnym , który podjęła rosyjska klasa kapitalistyczna i 
jej zmilitaryzowane państwo. Dlatego naród ukraiński i jego sojusznicy nie 
walczą współcześnie tylko o swoje narodowe i społeczne interesy, ale też 
orealizacje interesów ludności zarówno narodów przynależnych up-
rzednio państwowo do ZSRR, zarówno w postaci państwowej wspólnoty  
z narodem rosyjskim jaki i struktur państwowych  podporządkowanych 
ZSRR ale też podporządkowania sobie i wyzysku przez siebie reszty 
świata w stosunku do którego biurokracja ZSRR nie ukrywała nigdy 
swoich imperialnych ,zaborczych dalekosiężnych i długoterminowych  
aspiracji ich podporządkowania Moskwie.Planów dość utopijnych ale mimo 
to groźnych dla wielu narodów współczesnego świata. 

Przebieg dotychczasowej rosyjskiej agresjiwobec  narodu 
ukraińskiego i szanse jej skutecznego zakończenia. 

Bilans dotychczasowego ataku rosyjskich kapitalistów wobec narodu 
ukraińskiego, nie otwiera zbyt wielkich nadziei na skuteczny krok zmierzający do 
tego, aby naród rosyjski dość skutecznie kierowany przez nowo powstałą  rosyjską 
klasę posiadającą mógł odnotować szansę na realizację swoich imperialnych nawet 
częściowych imperialnych  zamiarów. Największy konkurent współczesnego impe-
rium rosyjskiego w postaci kapitalistycznej Ameryki Północnej, już udzielił dotąd 
dość skutecznej pomocy napadniętej Ukrainie, która dzięki temu ale głównie 
dzięki wyjątkowej determinacji narodu ukraińskiegoktóry z pozytywnym 
skutkiem broni swojej niepodległości i samodzielności przed brutalnym atakiem 
imperium rosyjskiego ,jego nowopowstałej klasy kapitalistycznej i jego wyjątkowo 
agresywnej elity rządzącej, nie posiadającej żadnych ograniczeń i skrupułów klasy 
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kapitalistycznej, która nie wyrzekła się kontynuowania planu biurokracji rosyjskiej 
panowania nad światem.A nawet je zintensyfikowała co często przybiera kar-
ykaturalny charakter w stosunku do jej współczesnych możliwości i 
wojskowych i innych. Próba podbicia Ukrainy to tylko początek realizacji jej 
wielkich  planów imperialnych. Jednakże dzięki determinacji narodu ukraińskiego 
ale też częściowo  pomocy Ameryki i innych krajów kapitalistycznych współczesnego 
świata udzielonej w postaci sprzętu wojskowego narodowi ukraińskiemu, widać ,że 
brutalna agresja już okazała się niezdolną do pokonania o wiele 
mniejszego i mniej wyposażonego w bogactwo naturalnesąsi-
ada.Wszystko jest jednak dopiero w toku. I wszystko zależy od tego, jak się ułożą 
nadchodzące wydarzenia w dniach czy miesiącach. Jedno jest pewne. Imperiom 
rosyjskie, a zwłaszcza jego podstawa rosyjska nowo powstała klasa 
kapitalistyczna, przeżarta jest do głębi korupcją nieznaną w takiej skali 
we współczesnym świecie. Klasa kapitalistyczna współczesnej Rosji posiada w 
dyspozycji ogromne bogactwa naturalne zarówno Syberii, jak i innych rejonach 
swojej ojczyzny oraz dużą liczebność narodu kilkukrotnie większą od liczebności 
narodu będącego obecnie przedmiotem agresji. Jeśli dotąd się nie udało jednak 
agresorowi opanować całego terytorium Ukrainy i podporządkować go eksploatacji 
klasowej, co nie  nastąpiło tylko dlatego, że rosyjska klasa kapitalistyczna wykre-
owała taką korupcję, która dotyczy całego państwa rosyjskiego, w tym jego armii, 
która nie pozwoliła zbudować siły uderzeniowej łatwo pokonujących o wiele 
mniejszy od rosyjskiego agresora naród i o wiele mniejszym posiadanym zakresem 
bogactw naturalnych. Wszystko wskazuje na to, że na pewno nie uda się w 
pełniprzyporządkować terytorium narodu ukraińskiego nowemu 
agresorowi. Ale czy atakowany nie będzie zmuszony wejść w jakieś kompromisy 
terytorialne, tego  jak dotąd nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że we 
współczesnych liberalno- kapitalistycznych krajach, powstał dość szeroki front po-
mocy atakowanemu narodowi ukraińskiemu  który słusznie uznano, że gdyby stał 
się przedmiotem skutecznej  agresji, to byłoby to bardzo groźne  dlainnych 
części współczesnego świata, w stosunku do których rosyjska klasa posiadająca 
i jej współcześni przywódcy, nie ukrywają swoich agresywnych zamiarów. Dotyczy 
to zarówno wielu narodów byłego ZSRR, jak też krajów od ZSRR kiedyś zależnych. 
Jednak   lista ta nie kończy się na tego rodzaju krajach i państwach albowiem 
rosyjskie imperium nie kryjeswoich zamiarów panowania nad całym, 
współczesnym światem. Jest to oczywiście utopijne ale mimo to dość groźne. 

Z tego punktu widzenia, nie toczy się współcześnie walka o Ukrainę czy  
władze nad  państwem wchodzącym  wcześniej bezpośednio w skład ZSRR  ,  ale 
głównie walka o kształt całego współczesnegoi nadchodzącego świata i 
miejsca w nim rosyjskiej klasy posiadającej oraz jej aktualnego rządu na 
czele z agresywnym Putinem.. Z tego punktu widzenia należy uznać, że jest to 
też w ostatecznym rachunku walka liberalnej kapitalistycznej demokracji z kapital-
istycznym totalitaryzmem. I w ostatecznym rachunku, walka o względną 
pomyślność człowieka w nadchodzących dziesięcioleciach w dużej części 
współczesnego świata.  Dlatego można uznać, że walka ta w sposób nieunikniony 
dla rosyjskiego agresora, musi zakończyć się jego głęboką klęską. Natomiast ważne 
jest to, czy klęska ta nastąpi wcześniej, czy później? I jakie poniosą straty te siły, 
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które tą klęskę rosyjskiej agresji zgotują? W interesie ludzkości jest to, aby udzielić 
jak największejpomocy z wszystkich możliwych stron współczesnej 
Ukrainiew tej walcei w jak największym stopniu utrudnić agresorowi przedłużanie 
jego agresji i koniecznie zapewnić  zakończenie jej jednoznaczną klęskom 
agresora. 

Wielkim utrudnieniem w tej dziedzinie jest fakt, że część krajów Europy 
Zachodniej powiązana jest głęboko ekonomicznie z najważniejszym 
współczesnym agresorem. Kraje te oparły bowiem w znacznym stopniu swoją 
egzystencję na gazie czy ropie rosyjskiej. W obecnej sytuacji bardzo trudno tym kra-
jom zrezygnować z całkowitych dostaw obu tych surowców. Co w dużej mierze może 
nie tylko przedłużać konflikt agresora z Ukrainą, ale tworzyć zagrożenie powodując,  
że narastający przewrót ustrojowy w kraju agresora będzie się przedłużał, choć w 
ostatecznym rachunku jest on nieunikniony w nadchodzących dziesięcio-
leciach.Oby nastąpił jak najszybciejoby miał optymalny dla losów pokoju 
irozwoju społeczeństwa globalnego kształt Natomiast bardzo dobrze się 
stało, że związki naszego narodu polskiego z narodem ukraińskim, w którym obok 
długich tradycji wzajemnej współpracy wiele też było konfliktów i niepotrzebnej 
wrogości, przekształcają sięwspółcześnie w coraz większą trwałą  
współpracę i wzrastającą przyjaźń, która wynika nie tylko z polskiej naturalnej 
skłonności do stawania po stronie pokrzywdzonego, ale która w dużej mierze wyni-
ka też stąd, że mamy w obliczu rosyjskiego zagrożenia dominujące wspólne inter-
esy, tak jak mamy też wspólne interesy z Unią Europejską i NATO jak mają też 
niektóre kraje skandynawskie, które długo pozostawały poza strukturami polityczno 
– wojskowymi, mogącymi uniemożliwić wobec nich agresję rosyjskich klas posiada-
jących  a teraz reorientowały się w tym zakresie grożącymi im niebezpieczeństwami 
rosyjskiego imperializmu ichcą wstąpić  do Unii Europejskiej i  NATO szukając w 
szerszej wspólnocie liberalnych państw kapitalistycznych  szansy na wspólną obronę 
przed narastającym rosyjskim, imperialnym niebezpieczeństwem.  

Chińskie właściwości i ich  znaczenie inspiracyjne dla 
współczesnego pokojowego współistnienia narodów obecnego i 
nadchodzącego  świata. 

Skutki agresji rosyjskiej na Ukrainę, nie redukują się do tego, że ukazują z 
jednej strony tendencję współczesnych nowo powstałych  rosyjskich klas posiada-
jących do tego, aby w pierwszym rzędzie zawładnąć krajmy należącymi kiedyś do 
ZSRR. Natomiast  potem też należącymi niegdyś  do radzieckiej sfery wpływów. 
Następnie zagarnąć jeszcze więcej i gdzie się  tylko da. W tym dla przykładu kraje 
skandynawskie czy PolskęZ drugiej zaś strony,  wywołujeto odpowiednią kontrakcję 
ze strony państw kapitalistycznych liberalnego charakteru, które stawiają sobie za 
cel radykalne i skuteczne przeciwdziałanie dążeniom rosyjskiej klasy posiadającej 
do realizacji agresji i podporządkowania swej władzy i realizacji swoich inter-
esów agresywnychzarówno na wspomnianychterytoriach, jak też 
dążących do głębokiego  zdominowanie przez siebie globalnego świata. 
Obok autorytarnegorosyjskiego kapitalizmu w którym władza i większość bogactw 
należy do coraz bardziej pasożytniczej i zdemoralizowanej klasy kapitalistycznej 
powstałej z  dotychczasowych elit władzy  , w którym władza nie należy do ludu 
pracującego tylko do kapitału, ale lud pracujący często o tym nie wie, we 
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współczesnym świecie na wielkim chińskim półwyspie po 1978 roku, 
powstał nowy model władzy, ciągle jeszcze słabo rozpoznany we 
współczesnej literaturze przedmiotu.Ale też tym samym  w powszechnej świ-
adomości współczesnych narodów I tak dla przykładu, w najbardziej renomowanej 
w Polsce książce poświęconej współczesnym Chinom, ten najważniejszy element 
chińskich przeobrażeń różniący ustrój tego kraju zarówno od radzieckiego socjaliz-
mu, jak i liberalnego kapitalizmu, nie został dostatecznie ani zauważony i zbyt 
dokładnie wyjaśniony i jasno zaprezentowany. Tymczasem od 1978 roku w Chinach, 
nadal co prawda rządzi  autorytarna biurokracja,powstała w 1949 r. ale wykreowana 
została pod jej kierownictwem zupełnie nowa działająca w Chinach klasa kapitalis-
tów. Na dodatekjest tak usytuowana w społeczeństwie, że nie tylko nie re-
alizuje maksymalnego zysku przez siebie przywłaszczanego, ale uz-
yskanym wysokim zyskiem musi  dzielić się pod nadzorem tutejszej 
biurokracji  z tutejszą klasą robotniczą i innymi częściami chińskich 
ludzi pracy.Na dodatek, taka struktura ustrojowa likwiduje niezdolność 
dotychczasowego ustroju osiągania przez niego porównywalnej do kapitalizmu 
wydajności pracy i jakości produkcji.A nawet wręcz zapewnia ( jak 
dotąd)współczesnym Chinomwysoką  wydajnośćpracy ipodobne lub  
niższe koszty produkcjijakosiągają rozwinięte kraje kapitalistyczne i co 
najważniejsze podobną lub coraz lepszą jakość produkcji porównywal-
ną do osiąganej w najbardziej rozwiniętych krajach kapitalistycznychna 
czele z USA.A więc  osiągnięcie czegoś co było niemożliwe do osiągnięcia ani w 
ZSSR ani  w innych krajach nowego ustroju w stosunku do kapitalizmułącznie z 
Chinami lat 1949-1978. Dla przykładu w książce prof. Bogdana Góralczyka darem-
nie byśmy szukali dokładniejszego opisu tej specyficzności chińskiego ustroju1. 
Tymczasem takie rozwiązanie wyeliminowało dotychczasową sytuację, w której 
ustrój konkurencyjny wobec kapitalizmu w jego najważniejszych centrach nie 
zapewniał danemu społeczeństwu, w którym on funkcjonował zarówno od-
powiedniej wydajności pracy, jak i jakości produkcji, a nawet funkcjonowała i  
rozwierała się dysproporcja w tym zakresie, która powodowała coraz większe prze-
grywanie współzawodnictwaz kapitalizmem nowego ustroju a  zwłaszcza północno-
amerykańskim ustrojem kapitalistycznym jak i funkcjonującym  na innych terenach 
W wypadku Chin, po 1978 roku w rezultacie takich przeobrażeń, naród za-
mieszkujący cały półwysep i liczący miliard czterysta milionów ludności, nie tylko 
osiągnął wyższe od północno amerykańskiego tempo rozwoju, ale nawet wielu 
czołowych specjalistów od badania rozwoju ekonomicznego we 
współczesnym świecie uznało, że Chiny nie tylko dogoniły USA, ale 
wypracowały gospodarkę i realizują rozwój wyższy od gospodarki 
północno amerykańskiej2.W części światowej i w większości polskiej lit-
eratury ta zmiana nie została dostatecznie dostrzeżona.A to wypaczało i 
nadal wypacza globalny obraz współczesnego świata. 

 
1 Bogdan Góralczyk „Wielki renesans i jego konsekwencje”, Wydawnictwo „Dialog”, Warszawa 2010 r. 
2 Jeffery  D.  Sachs  „Współpraca to nie tchórzostwo. A Ameryka nie jest już światowym hegemonem”, 
udostępniony w intrenecie  w 2019 roku przez „Krytykę® Polityczną” w przekładzie z języka angielskiego na 
język polski Aleksandry Paszkowskiej 
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Funkcjonowanie we współczesnym świecie takiego kształtu wspomnianych 
Chin, posiada niewątpliwie istotne znaczenie dla oceny współczesnej agresji 
rosyjskiej wobec narodu ukraińskiego i dające się przewidzieć tego skutki w 
najbliższym ale i dalszym czasie. Obecnie bowiem w podzielonym świecie, Chiny 
zagrożone agresją przez czołowe państwo kapitalistyczne- USA- i dlatego zawarły 
odpowiednie porozumienia i sojusz z rosyjskim partnerem, głownie atomowym 
eliminując w ten sposób zagrożenie militarne własnego istnienia przez 
sojusz z  mocarstwem, które dysponuje silniejszym zasobem broni 
atomowej, niż jego chińskiadwersarz. A w sumie dysponują Rosja i Chiny po-
tencjałem równym w stosunku do świata kapitalistycznego. Tym samym 
wykluczający kapitalistycznyszantaż atomowy wobec CHRL Dlatego mimo 
różnic ustrojowych,w tym  też orientacji społeczno-gospodarczych Chiny nawiązały 
układ sojuszniczy z rosyjskim mocarstwem i wspólnie stanowią potęgę atomową, 
jako przeciwważną, a w każdym razie siłę równoważną  w stosunku siłę będących z 
USA powiązanych umową   sojuszniczą a dysponujących bronią atomową. W 
każdym razie CHRL   w stosunku do mocarstwa atomowego północno amerykański-
ego i innych rozwiniętych krajów kapitalistycznych liberalnego charakteruzapewniły 
sobie i współcześnie zapewniają sobie pełną równowagę militarną.Niektórzy 
sądzą na tej podstawie, że Chiny posiadając atomowy sojusz ze swoim rosyjskim 
partnerem, muszą tym samym popierać  rosyjska agresja na Ukrainę natomiast 
wspieranie jej obrony przez USA i inne rozwinięte kraje kapitalistyczne, z natury 
rzeczy stawiają Chiny w układzie konfliktowym z tymi, którzy wspomagają obronę 
Ukrainy przed rosyjską agresją. A nawet próbują usytuować CHRL z tego powodu 
jakby naturalnie ustawionego na przeciwstawnych pozycjach w stosunku do 
wszystkich wspierających współcześnie Ukrainę. Takie rozumowanie to wielki 
błąd.Jest to pogląd całkowicie fałszywy i błędny. Współczesne Chiny, które osi-
ągnęły niebywały ,dynamiczny rozwój od 1978 roku do czasów współczesnych. mają 
co prawda sojusz atomowy z Rosją, ale nic nie wskazuje na toaby chciały, prag-
nęły oraz faktycznie dążyły do  wspierania swojego rosyjskiego sojusz-
nika, w jakiejkolwiek agresji w tym też wspierania go w agresji przeciw 
Ukrainie. Odwrotnie mają interes aby wojnę rosyjsko-ukraińską nie ty-
lko  skracać ale radykalnie  likwidować. Narodowi chińskiemu bardziej 
niż czegokolwiek we współczesnym czasie potrzebne są   plony 
ukraińskiej ,czarnomorskiej ziemi. Chiny z tego co wiem już zain-
westowały w ten cel duże środki ale to tylko mała ich część które chcą 
zainwestować w ukraińską ziemie bo najważniejszym ich współczesnym 
celem jest poprawa żywnościowej sytuacji wielkiego nie tylkowielkością 
liczebną narodu chińskiego(przypomnijmy liczącego miliard  czterysta 
milionów mieszkańców)Nie ma ważniejszego niż realizacja tego celu 
współczesnej władzy chińskiej.  

DlategowsparcieRosji i jej elit rządzących w ich agresji wobec narodu 
ukraińskiego nie jest w interesie Chin, bo ustawia to władze współczesnych Chin 
w niewygodnej dla nich sytuacji w całym współczesnym układzie 
międzynarodowym. Chiny chcą gospodarczo współpracować z całym światem i nie 
chcą dać się wyizolować nie tylko od  swojego rosyjskiego partnera.ale też od jakie-
gokolwiek partnera tylko dlatego ,że wchodzi w obronne sojusze które zapewniają 
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im równowagę atomową we współczesnym świecie. Myli się więc pani Heather Con-
ley szefowa German Marshall Fund3, która uważa, że gdy Putin będzie na „skraju 
upadku”to przywódca chiński ,prezydent tego kraju  Xi Jinping go uratuje. Jest to 
błędne rozumowanie. Przywódca chiński chętnie korzysta ze zbilansowanego po-
tencjału atomowego Chin i Rosji, bo to zapewnia mu równowagę militarną we 
współczesnym świecie ale  nie jest zainteresowany tym, aby włączać się aktywnie 
wrolę mocarstwa, które zamierza rewidować istniejący porządek na świecie w 
zakresie wpływów i znaczenia poszczególnych państw.Jeśli chodzinatomiast o 
współprace z Europą czy w szerszych wymiarach. Z całym  światem to Chiny 
sązainteresowane  osiągnięciem przewagi gospodarczej nad głównym konkurentem, 
jaki stanowi dla nich USA, ale nie tylko nie będą, sięgały po oręż wojny a zwłaszcza 
wojny atomowej w tym współzawodnictwieale zrobią wszystko by uniknąć jakie-
gokolwiek angażowania się politycznie a zwłaszcza  militarnie po stronie Rosji w jej 
konfliktach z Ukrainą czy USA i ich sojusznikami. Mogą oczywiście  wykorzystać 
kłopoty swojego rosyjskiego partnera, aby taniej od niego kupić ropę czy gaz i to w 
zwiększonych do obecnych  ilościach, ale w żadnym wypadku nie będą Chiny  
afirmować a tym bardziejpopierać rosyjskiej agresji zarówno przeciw 
Ukrainie, ale też jakiemukolwiek innemu współczesnemu kra-
jowi.Powodowane jest to nie tylko głęboko rozumianymi interesami 
chińskimi ale też długowieczną chińską tradycją pokojową która  
umacnia walory takich chińskich decyzji. 

Wynika z tego, że skutki rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie z punktu 
widzenia długoterminowych celów współczesnych Chin, są całkowicie 
sprzeczne z interesami CHRL i inne  niż się to często przedstawiajest ró-
żnych publikacjach. One są i dla narodu chińskiego i dla narodów świata w tym 
narodu ukraińskiego korzystne bo opierają się na trwałej chińskiej polityce 
konsekwentnie pokojowej Jest to istotne jeszcze z innego punktu widzenia. W 
ostatecznym rachunku, błąd a nawet zbrodnia Putina w sprawie agresji 
przeciw narodowi ukraińskiemu i zarazem elity wyalienowanej klasy 
kapitalistycznej współczesnej Rosji od własnego narodu, który się 
będzie powiększał,  będzie też zarazem stwarzał coraz większy kryzys 
dotychczasowych zdemoralizowanych,ale też złodziejskich elit 
rosyjskich. Już dziś ocenia się, że większość mieszkańców miast 
rosyjskich,  krytycznie rosyjską agresję przeciw Ukrainie. To będzie się na-
silać i występować też w małych miasteczkach i na wsi rosyjskiej .Czas i jego upływ 
spowoduje taką  naturalną reakcje tych środowisk w miarę ujawnianych nieu-
niknienie rosyjskich strat ludzkich w tej wojnie.. Zjawisko izolacji i krytyki zdemor-
alizowanych klas kapitalistycznych współczesnej Rosji, będzie nie malało a 
wzrastało już w najbliższych latach. W Rosji i na świecie. Zapowiadane szybkie 
opanowanie całej Ukrainy przez Putina i jego zwłaszcza wojskowych pomocników, 
pozostawać będzie w coraz większej sprzeczności z osiągniętymi celami nawet 
wtedy, gdy w wyniku porozumienia Ukrainy i Rosji uda się Rosji wyrwać z 
ukraińskiej macierzy jakieś kawałki jej ziemi. Wcześniej niż się wszystkim wydaje, 
nie tylko Putin będzie musiał odejść z zajmowanego stanowiska, ale może nawet 
radykalnie zostać z niego odsunięty. Na ziemi rosyjskiej natomiast nie zastąpi jego 

 
3 Por. Polska czołowa gazeta „Rzeczpospolita” z dnia 24  maja 2022 r. 
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żadna odmiana specyficznego rosyjskiego  kapitalizmu, bo ona jest sprzeczna z 
rosyjską tradycją i tutejszą mentalnością ukształtowaną w długoletniej historii 
ZSSR...Natomiast raczej go zastąpi jakaś odmiana chińskiego ustroju, co po 
części  będzie oznaczało powrót do czasów radzieckich, w których dominowała tu-
tejsza biurokracja nad resztą.ówczesnego społeczeństwa. Tylko że ten powrót nie 
będzie pełny, tylko wzbogacony o chińskie doświadczenie, które pozwoli władzom 
tego kraju, nie przybliżyć się do poziomu rozwoju północno amerykańskiego, ale 
znacznie go przekroczyć. Pozwoli też lepiej od Amerykanów i Europy Zachodniej 
skutecznie i głębiej zwalczyć niebezpieczeństwo nawrotu COVID, z którym 
współczesne władze chińskie podejmują większą batalię, niż czołowe kraje kapital-
istyczne, co może w przyszłości mieć doniosłe skutki dla zwalczania tego niebezpiec-
zeństwa na ziemi chińskiej. Ale w ostatecznym rachunku niebezpieczeństwa z 
którym jako ludzkość globalna nie rozstaliśmy się tylko częściowo je zażegnaliśmy i 
to tylko w części globalnego świata.4 

W rezultacie w zakresie wyciągania wniosków ogólniejszych ze  współczesnej 
agresji rosyjskiej na ziemie ukraińskie ,rozpatrywanych  z punktu widzenia doświ-
adczeń chińskich, należy uznać ,że stanowią one i będą stanowić nie tylko istotne 
ograniczenie rosyjskich sukcesów w nadchodzących czasach osiąganych w ramach 
Europy i świata ale już są i zapewne będą w przyszłości  ważnym źródłem i bodźcem 
przeobrażenia Rosji nie w kraj liberalno – kapitalistyczny ale w pewną  odmianę 
chińskich rozwiązań ustrojowych. Będzie to dla Rosji i jej przeobrażeń kierunek 
rozwiązań optymalny.Dla dobrego sąsiedztwa chińsko-rosyjskiego i 
powszechnych pokojowych stosunków międzypaństwowych też będzie 
to system rozwiązań najkorzystniejszy. 

Pod znakiem potrzeby większej współpracy, a nawet wzrastającej 
integracji w działalności ukraińsko – polskiej. 

Dzieje stosunków polsko – ukraińskich brzemienne były i po części są 
zarówno wbogatą i w długotrwałą współpracę,naszych narodów  jak i ostre kon-
flikty. Wiele występuje w tym zakresie  kart pięknych ale też dużo tragicznych oraz 
wręcz dramatycznych.Jednakżeprzyszedł współcześnie  czas, w którym real-
izacja  interesów obu naszych narodów staje się w coraz większym 
stopniu czasem znaczącym  z punktu widzenia ich losów w  obecnych i w 
nadchodzących czasach.Brzemiennych w skutki bieżące i długotermi-
nowe. Po zaatakowaniu ostatnioprzez Rosjan narodu ukraińskiego, wszelkie 
niechęci i urazy nie mówiąc już o wrogości,muszą  w znacznej części naszych 
narodów.polskiego i ukraińskiegomuszą wyraźniejednoznacznie i konsekwentnie 
zostać odesłane w niepamięć. Rany po konfliktach a nawet zbrodniach  szybko się 
zabliźniają. Zwłaszcza w czas brzemienny we wspólne potrzeby. Wspólnym in-

 
4 Przedstawiony w tym opracowaniu obraz współczesnych Chin  byłby niepełny i jednostronny gdyby autor 
tego opracowania nie zasygnalizował w nim realizowanej w Chinach w ostatnim czasie( zwłaszcza w 2022 r) 
wzmożonej walki  z COVID czy innymi pandemiami które spowodowały ,że w słynnym i znaczącym 
Szanghaju –ulubionym mieście autora tego opracowania –w tym roku (2022) jego 25 milionów mieszkańców 
przez szereg dni przetrzymywały władze chińskie w ich domach i z wielkimi trudnościami dowoziły im do 
domówpotrzebną żywność Przy tym takie kroki władze chińskie podjęły –oczywiście w mniejszej skali też w 
innych rejonach CHRL. Autor tego opracowania zdaje sobie sprawę ,że musi to odbić się w całym CHRL na  
wynikach gospodarowanie  CHRL w całym 2022  roku. Skali tego zahamowania jeszcze nie znamy. A 
prognozy z tego zakresu są bardzo różne.  To dla Chin wielki kłopot ale też ważna antycypacja problemów z 
których inni jeszcze nie zdają sobie sprawy. Przynajmniej w pełni. 
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teresemukraińsko –polskim czasów współczesnych jest coraz bardziej uświadami-
ana i uznana za ważniejszą niż to co było dotąd współpraca między polskim i 
ukraińskim narodem.. Oba nasze narodydysponują we współczesnym 
świecie wielkimi możliwościami wzajemnie uzupełniającymi się. Naród 
polski bez żadnych ograniczeń i barier przejął i przyjmuje na swoim terenie 
współcześnie uchodźców ukraińskich. Jednoznacznie im coraz bardziej pomaga. 
Uchodźcy ukraińscy w Polsce  w znaczącym stopniu wypełniają luki w dziedzinie 
wzrastających zatrudnieniowych potrzebnaszej ojczyzny. Coraz wyraźniej wyłania 
się we  współczesnej Polsce.konsolidacjapolsko-ukraińska. Można też uz-
nać, że pamięć o konfliktach i niechęciach zamazywana jest w toku realnej pomocy, 
której udziela Ukraińcom masowo nie tylko polska ludność z dużych miast, ale też 
małych miejscowościoraz wsi i nie tylko  z elity, ale też , że szerokich 
kręgówludzi pracy naszej ojczyzny w tym procesie uczestniczących. 
Pozytywny stosunek Polek i Polaków do Ukraińców wyrażających się życzliwym sto-
sunkiem do uchodźców z ukraińskiej ziemi znajduje szeroki oddźwięk w narodzie 
ukraińskim. Nie tylko w miastach, ale w miasteczkach, na wsi, w  szerokich kręgach 
ukraińskiego społeczeństwa. Jednocześnie zawiązywane są korzystne układy 
międzyludzkie polsko-ukraińskie w skali masowej, które będą przekładały sią 
coraz bardziej na możliwość polsko-ukraińskiej współpracy w nadcho-
dzących latach ale i dziesięcioleciach.  

Agresja rosyjska na ziemie ukraińskie zapewne niedługo zakończy się. Nie 
może ona trwać wiecznie. Agresor rosyjski w swym pierwszym  uderzeniu wyraźnie 
się zmęczył. się  i stracił szanse na szybki zbrojny, dominujący sukces w zakresie 
swego haniebnego  działa. Nie jest w stanie go też długoterminowo kontynuować. 
Oba żyjące i pracujące  koło siebie narody w czasie pokoju, który wyłoni 
się z tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, będą nie tylko chciały, ale będą 
zmuszone ze sobą bliżej współżyć oraz współpracować. Przypadnie to na 
okres, który w Polsce wcześniej niż to się wielu wydaje, odejdzie od władzy impo-
tentna pod każdym względem ekipa rządząca  w zakresie możliwości wyprowadzen-
ia naszego narodu z obecnego ,głębokiego kryzysu. Ogromnainflacja i  głębokie 
narastanie głębokiego kryzysu w Polsce przyśpieszy ten proces. I to znacznie 
szybciej niż się wszystkim wydaje. Odbudowa zniszczonej przez wojnę Ukrainy i od-
pracowanie nie tylko straconego czasu, ale głębokiego spustoszenia dokonanego 
przez rządzącychwspółcześnie Polską w ostatnich wielu latach, rysuje się jako wielk-
ie zadanie, które łatwiej będzie wykonać przy głębokiej współpracy obu narodów, 
niż przy ich  głębokiej  izolacji,oraz często niechęci która dotąd charakteryzowałai 
charakteryzuje nasze wzajemne stosunki. Na dodatek ludzkość wejdzie w skali glob-
alnej, ale zwłaszcza w skali europejskiej w czas głębokiej zmiany 
dotychczasowych sposobów osiągania sukcesów w rozwoju. O rozwoju decydować 
będą w coraz większym stopniu nie elity a szerokie kręgi danego społeczeńst-
wa. Nie izolowane narody, a narody ściśle ze sobą współpracująceco otwiera przed 
narodami współczesnego świata a szczególnie ukraińskiego wielką  szanse na szybki 
sukces. Naród polski i naród ukraiński, stają wspólnie przed trudnym 
zadaniem, ale wielkimi zadaniami, które o wiele gorzej rozwiązywać 
będzie  odrębnie, niż wspólnie. Wyciąganie z tego realnych wniosków 
jest i będzie trudne ale możliwe.Wręcz konieczne. 
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Naród ukraiński i naród polski będą zmuszone wchodzić  w głęboką 
kooperację, która będzie kontynuacją skutecznego przeciwdziałaniawojnie narodu 
ukraińskiego z Rosją. Natomiast likwidacja skutków  tej  wojny, to szansa na szybkie 
osiągnięcie odbudowy zniszczeń wojennych Ukrainy i dewastacji naszych 
narodowych ,polskich możliwości przez wyjątkowo egoistyczną i destruktywnąekipę 
elit obecnie rządzących Polską. Tylko wspólne działanie i połączonekon-
struktywnych wysiłków ukraińsko – polskich skierowanych  na szybką odbudowę 
Ukrainy i na przezwyciężenie zacofania polskiej ojczyzny.może nam dać wspólne 
z braćmi ukraińskimi  i polskimisukcesy narodowe obu naszych 
narodów. Uruchomienia produkcji nowoczesnych wyrobów, choćby aut i statków, 
komputerów i różnych technik nowej generacjiktóre są synonimem nowoczesności, 
a które obiecał na szeroką skalę uruchamiać produkcje obecny polski rząd  i palcem 
w bucie nie kiwnął nikt z rządzących, aby nawet pozorować dokonania   rozwiązanie 
tych problemów. Ukraina współczesna  ma  i posiadała i posiada potężne 
zasoby ludzkie aby też dziś być zapleczem przemysłowym  wspólnego, 
współczesnego narodowego sukcesu ukraińskiego i polskiego, polskiego 
i ukraińskiego.. W wielu dziedzinach są  bardziej rozwinięte możliwość niż już 
wyłaniająca się  realność.  Ale w sumie oba krajewzajemnie się uzupełniają. i 
mają szanse na wielki ,wspólny sukces. A dostęp zarówno do Morza 
Bałtyckiego jak  i Morza Czarnego, obu naszych narodów to unikalna sy-
tuacja w skali europejskie ale i światowej. Na dodatek blisko współpracujący 
narody Ukraiński i Polski, posiadają  potencjały nie tylko europejskie, ale teżświa-
towe w wielu zakresach, stwarzające szansę jakiej dotąd nie było. Jest 
pewnym paradoksem, iż ważnymi bodźcami do zagospodarowania tych możliwości 
jest agresywna wojna Rosji przeciw narodowi ukraińskiemu. Ale dobrze się stało, że 
w czasie tej wojny zostały nawiązane i pogłębione wzajemne stosunki między 
naszymi narodami , których dotąd nie było a przynajmniej uruchomienia 
rozwiniętej potrzebnej obu naszym narodom wykorzystania szansy  w tym zakresie.. 
Natomiast współcześnie  jest historycznie bezprecedensowa  szansa na  uru-
chomienie wielkich współczesnych sukcesów. 

Współdziałanie narodu ukraińskiego i polskiego to nie tylko dla mnie 
osobiście sprawa ogólna, ale to też sprawa bardzo osobista. Na początku nowego 
XXI wieku mój przyjaciel prof. P. Tałańczuk był łaskaw zaprosić mnie do swojej 
uczelni na cykl wykładów i seminariów. Wówczas miałem też własną  uczelnię, która 
współpracowała z Uniwersytetem Ukraina i innymi uczelniami ukraińskimi. W tak-
iej to sytuacji prof.P. Tałańczuk zorganizował w Parlamencie Ukraińskim moje 
spotkanie z ówczesną premier Panią Premier Rządu Ukraińskiego Panią J. 
Tymoszenko, na specjalnie wydany na naszą cześć obiad w parlamencie 
ukraińskim. W czasie tego obiadu nie tylko grzecznościowo, ale całkiem konkretnie 
z mojej ówczesnej inicjatywy podjąłem z Panią Premier J. Tymoszenko rozmowe na 
temat potrzeby bliższej współpracy polsko – ukraińskiej zwłaszcza w zakresie 
szkolnictwa wyższego, ale też w znacznie szerszym zakresie. Moją inicjatywę w 
tej dziedzinie podjęło też wstępnie grono uczonych Uniwersytetu Ukraina,na czele z 
prof. P. Tałańczukiem i prof. W.Bebykiem,ale też po polskiej stronie wielu moich 
współpracowników i uczonych kolegów  uznało tą inicjatywę za bardzo ważną i 
znaczącą. Potem minęło sporo czasu i różne wydarzenia przyćmiły szanse realiza-
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cyjne tegowartościowegoprojektu, który jednak od czasu do czasu wracał a dziś 
wraca w skali bezprecedensowej w naszych sercach i umysłach zarówno po polskiej 
jak  i po ukraińskiej stronie. Wraca i dziś w coraz szerszym zakresie i wymiarze. W 
wymiarze jakiego dotąd nie było Teraz nadszedł czas aby do tej inicjatywy 
powrócić i ją skutecznie zacząćrealizować. Czas najwyższy. 

 
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: БАЗОВІ ПАРАМЕТРИ 

Надія Мякушко, 
докторка філософії у галузі політології, кандидатка політичних наук,  

в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти,  
директорка Полтавського інституту економіки і права  

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Питання соціальної політики є надзвичайно важливими в умовах фор-

мування глобальної капіталістичної економіки та постiндустріального суспі-
льства. Втім, глобалізація всіх сфер суспільного життя не тільки не знімає з 
порядку денного проблеми ефективності функціонування суспільної сфери, 
але й робить ці проблеми дуже важливими чинниками побудови соцiальної 
економіки та задоволення культурних, духовних та матеріальних потреб лю-
дини.  

Важливі аспекти функціонування соціальної сфери держави та здійс-
нення нею соціальної політики в сучасних умовах досліджувалися в працях 
таких зарубіжних вчених, як Р. Бaр, Г. Беккер, М. Блауг, М. Блеунт. Т. Ганслi, 
Р. Гейлбронер, Є. Долaн, Дж. Мiнцер, Дж. Сакс, Л. Тaроу та ін.  

Значний внесок в поглиблення цієї тематики зробили й українські дос-
лідники: Л. Безчaсний, Г. Башнянин,О. Березовська-Чмiль, С. Вовканич, 
М. Долішній, С. Злупко, В. Кремень, В. Куценко, І. Лукiнов, О. Макарська, 
І. Мандибура, Д. Нелiпа, О. Панкевич, Я. Пасько,Т. Перглер, А. Плехник, 
Т. Семигiна, А. Сiленко, В. Скуратівський, О. Скрипнюк, О. Ткач, В. Цвих, 
Л. Четвериков, Л. Ярова та ін. 

Ефективна соціальна політика не тільки створює суб’єктивні 
(об’єктивні – реалії економіки) умови для формування повноцінного націона-
льного ринку, інтегрованого в глобальну та регіональну економіку, але й за-
безпечує продуктивне функціонування національної економіки та створює 
передумови формування розвиненого громадянського суспільства, особистої 
свободи та реальної демократії.  

Загалом, виокремлюють три типи моделей соціальних систем, які ґрун-
туються на наступних організаційно-функціональних принципах: класичному, 
кібернетичному і синергетичному.  

Використання такої типології організаційно-функціональних принципів 
побудови будь-яких систем дає нам пiдстави виокремити клaсичну (мехaніс-
тичну), кiбернетичну (адaптивну) і синергетичну (iнноваційну) моделi соціа-
льної системи [1]. 

Клaсична (мехaністична) модель соціальної системи харaктеризуються 
слабкою структурною реакцією на зміни зовнішнього та внутрішньо систем-
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ного середовища. Такі організаційні системи характеризуються конфліктом 
між бюрократією і змінами (iнноваціями) і незначні можливості для розвитку.  

Кiбернетична (адаптивна) модель соціальної системи характеризується 
можливістю пристосування до змін зовнішнього та внутрішнього середовища 
і реагують на зміну ситуації адаптацією своїх організаційних структур на осно-
ві реалізації принципу негативного зворотного зв’язку.  

Синергетична (інноваційна) модель соціальної системи характеризуєть-
ся активним реагуванням та гнучкою оргaнізаційною структурою, здатною 
оперативно змінювати мету своєї діяльності та власну організаційну структуру 
на основі принципу позитивного зворотнього звязку [2]. 

Кожнa модель соціальної системи, на нашу думку, характеризується сво-
єю соцiальною політикою, яка визначає особливості взаємодії:  

✓ суспільства, соціальних груп та індивідів; 
✓ держави і громадянського суспільства;  
✓ економіки і соціальних груп та індивідів. 

Об’єктом соцiальної політики є вiдносини, процеси діяльності соцiуму, 
що безпосередньо чи опосередковано впливають на соціальну стабільність су-
спільної системи, забезпечення соцiальної безпеки людини, задоволення її 
соціальних потреб та інтересів, сприяння соцiалізації особистості завдяки фу-
нкціонуванню соціально-полiтичних інститутів, суб’єктів соціальної політики, 
збалансованого функціонування соціальної системи системи. Моделi соціaль-
ної системи пройшли достатньо тривалий процес еволюції.  

В соцiальних державах (будівництво якої декларує Конституція України) 
в основному вдається усунути асиметрiю прав та обов’язків громaдян, поєдна-
ти принципи солiдарності та особистої вiдповідальності, досягти втiлення 
як ліберальних, так і соцiальних цілей. В сучасних умовах  в основі виклику 
соцiальній моделі, наприклад Німеччини, є уповільнення темпів росту ВВП, 
інші фактори є похідними. 

Основнi принципи діяльності соцiальної держави (принципи людської 
гiдності, соціaльної справедливості, субсидiарності, соцiального партнерства, 
помірного державного втручання в економіку) можуть бути реалізовані за 
умов: визнaння людини найвищою суспільною цінністю, достойне життя якої 
забезпечується держaвою; гарaнтування соцiальної та економічної активності 
громадян - через забезпечення основних громадянських, політичних, еконо-
мічних, соціальних, культурних прав. 

Критеріями ефективності соціaльної політики, насамперед, є забезпе-
чення соцiальної безпеки суспільства, соціальних груп та окремих індивідів, 
що потребують допомоги, підвищення соцiальної відповідальності і соцiаль-
них зобов’язань держави, бізнесу і особи.  

Соцiальна держава повинна брати на себе додаткові витрaти на врегу-
лювання проблем безробiття, працевлаштування і перенавчання працівників, 
які втратили місце роботи в результаті роздержавлення. У ряді окремих випа-
дків, держава повинна брати на себе надaння послуг жителям малонaселених 
районів (не вигідних для бізнесу) не тільки у сфері освіти і охорони здоров’я, 
але і в сфері торгівлі, транспорту, зв'язку та ін.  



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  36   Полтавський інститут економіки і права  

 

Важливою особливістю функцiонування та розвитку нацiональних мо-
делей соціальних систем в умовах глобалізації є реалізація ефективної соціа-
льної політики, як процесу використання чaстини грошового доходу держaви 
на потреби формування, збереження і відтворення інтелектуального кaпіталу 
шляхом забезпечення соціально-матеріального і соціально-духовного розвит-
ку індивіда, соцiальних груп та суспільства в цілому.  

У цілому, на нашу думку, соцiальна політика (як різновид соціально-
політичного процесу) поділяється на наступні види соцiальної політики:  

✓ соціально-економічна полiтика – як процес розширенняiнституту 
суспільної власності;  

✓ соціально-функцiональна політика – як процес розподілу частини 
чистого грошового доходу суспільства на забезпечення потреб со-
ціально-матеріального і соціально-духовного розвитку людини;   

✓ соціально-формаційна полiтика – як процес розширення суспіль-
ного сектору національної економіки. 

Отже, ефективна соцiальна політика не тільки створює суб’єктивнi 
(об’єктивні – реалії економіки) умови для формування повноцінного націона-
льного ринку, інтегрованого в глобaльну та регіональну економіку, але й за-
безпечує продуктивне функціонувaння національної економіки та створює 
передумови формування розвиненого громадянського суспільства, особистої 
свободи та реaльної демократії. 

Список використаних джерел: 
1. Агарков О. Принцип соціальної справедливості як основа методоло-

гії соціально-політичного маркетингу. Освіта регіону: політологія, психо-
логія, комунікації.  2011. №4.  С. 243–248. 

2. Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), 
Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. [енциклопедія]. К. : Парламентське ви-
давництво, 2012.  808 с. 

 
 

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧІ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ НА РОЗГЛЯД  
ІНШОМУ СУДУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПРИПИНЕННЯМ РОБОТИ СУДУ, 

ЯКИЙ РОЗГЛЯДАВ СПРАВУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
Сергій Короєд, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства та  
фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий між-

народний університет розвитку людини «Україна» 
 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод передбачає 
реалізацію права на судовий захист виключно судом, встановленим законом. 
Європейський суд з прав людини наголошує, що фраза "встановленого зако-
ном" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й 
дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. Термін 
"судом, встановленим законом" у п. 1 ст. 6 передбачає "усю організаційну 
структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних ка-
тегорій судів…" [1, с. 49]. З цього випливає, що поняття "суд, встановлений за-
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коном" визначається дотриманням процесуальних норм, які регулюють дія-
льність суду, передусім інститут територіальної юрисдикції (підсудності). 

Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК) передбачив ви-
падки (можливість) передачі цивільної справи на розгляд іншого суду як з 
суб’єктивних (якщо позов було пред’явлено в суд з порушенням правил підсу-
дності), так й об’єктивних (якщо після задоволення відводів чи з інших підс-
тав неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, а також якщо 
ліквідовано або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який 
розглядав справу) підстав. Остання з підстав в судовій практиці України вже 
набула широкого поширення, адже починаючи з 2014 року, з початком тим-
часової окупації АР Крим та антитерористичної операції на сході України, ряд 
судів припинило свою роботу, а судові справи передавались на розгляд інших 
судів відповідно до підсудності, визначеної згідно із Законами України "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупо-
ваній території України" від 15 квітня 2014 року та "Про здійснення правосуд-
дя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної 
операції" від 12 серпня 2014 року. Проте в умовах воєнного стану, введеного у 
зв’язку із повномасштабною військовою агресією Російської Федерації проти 
України, яка розпочалась 24 лютого 2022 року, питання зміни територіальної 
підсудності судових справ у зв’язку із припиненням роботи судів знов набуло 
актуальності. Так, Законом України "Про правовий режим воєнного стану" ви-
значено, що у разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на 
території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена 
територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в 
установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів. Сам меха-
нізм зміни підсудності на підставі відповідного розпорядження Голови Верхо-
вного Суду було визначено Законом України "Про судоустрій і статус суддів" 
(ч. 7 ст. 147). Наведені вказаними законами випадки зміни територіальної під-
судності справ є визначеними законом підставами припинення роботи суду, 
який розглядав справу, про які йде мова у п. 3 ч. 1 ст. 31 ЦПК як підстави пе-
редачі справи на розгляд іншому суду. 

Одразу ж варто зауважити, що така передача не залежить від клопотань 
учасників справи чи ініціативи суду та ухвалою суду, який розглядав справу і 
роботу якого припинено, процесуально не оформлюється, а відтак така пере-
дача справи здійснюється в силу закону і в апеляційному порядку не оскаржу-
ється, оскільки тут питання зміни підсудності суд, який припинив свою робо-
ту, в своїй ухвалі не вирішує, а лише виконує технічну дію – передає справу на 
розгляд іншому суду (на підставі супровідного листа чи без такого).  

Водночас на практиці може мати місце ситуація, коли матеріали відпо-
відної справи (в паперовому варіанті) не можуть бути передані з об’єктивних 
причин (суд, який припинив роботу, знаходиться на тимчасово окупованій те-
риторії, або матеріали справи були знищені чи втрачені при передачі). Проте, 
це не заперечує факт її передачі як процедуру зміни підсудності, адже в ст. 31 
ЦПК термін "справа", на наше переконання, застосовано не як "паперові ма-
теріали", а саме як відповідний правовий спір чи інше правове питання, з 
приводу якого розпочате цивільне провадження (з відповідним єдиним уніка-
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льним номером). При цьому, в умовах функціонування Єдиної судової інфор-
маційно-комунікаційної системи, яка забезпечує обмін документами (надси-
лання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом 
та учасниками судового процесу, передбачено, що суд проводить розгляд 
справи за матеріалами судової справи у паперовій або електронній формі 
(ст. 14 ЦПК). А відтак, передача справи за підсудністю може відбуватися як в 
паперовій, так й електронній формі. Крім того, Законом України "Про здійс-
нення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням ан-
титерористичної операції" передбачено, що у разі неможливості передачі ма-
теріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності 
вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і мате-
ріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі докумен-
ти і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення 
(ст. 1). Тобто в цьому випадку фактично мова йде не про передачу справи (як 
матеріалів справи) за підсудністю у власному розумінні слова, а про передачу 
повноважень на її розгляд (тобто повноважень на продовження розгляду від-
повідного правового спору чи іншого правового питання). Водночас, при пе-
редачі справи за підсудністю у зв’язку із воєнним станом, такого "порядку 
продовження розгляду справи по суті" іншим судом Законами України "Про 
правовий режим воєнного стану" та "Про судоустрій і статус суддів" не перед-
бачено. У зв’язку з цим Голова Верховного Суду звертав увагу, якщо є можли-
вість вивезти справи із суду, то їх передають до іншого суду, визначеного роз-
порядженням Голови ВС. Якщо ж через певні причини справи не можуть бути 
передані до іншого суду, є такі виходи. За наявності судового рішення суду 
першої інстанції справа може бути відновлена згідно з процесуальними нор-
мами. Якщо ж у справі ще не було ухвалено судове рішення, це є підставою 
для сторони подати новий позов. Відповідно, розгляд судової справи відбува-
ється із самого початку [2]. Отже, у випадку вирішення "новим" судом питан-
ня про відновлення втраченого судового провадження, "новий" суд справу 
(матеріали справи) не отримує, а отримує повноваження на вирішення відпо-
відного процесуального питання в межах такої справи як відповідного цивіль-
ного провадження (яке має єдиний унікальний номер). Такий висновок також 
випливає з наданих судам наказом ДСА України від 24.03.2021 № 92 повно-
важень, а саме: "у разі якщо неможливо видати копію судового рішення в суді, 
який хвалив судове рішення, така копія може бути виготовлена з Єдиного 
державного реєстру судових рішень за заявою особи судом, якому визначено 
територіальну підсудність справ, або судом апеляційної інстанції за підсудніс-
тю встановленою законом". Тобто "новий" суд, якому визначено підсудність 
справи, вправі без застосування процедури відновлення втраченого прова-
дження виготовляти з Єдиного державного реєстру і видавати учасникам 
справи копії судових рішень, фактично не володіючи матеріалами такої спра-
ви ані в паперовому, ані електронному вигляді.  

З огляду на положення ч. 2 ст. 32 ЦПК, якою передбачено, що справа, 
передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 31 цього 
Кодексу, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надісла-
на, можна зробити висновок, що при надходженні до "нового" суду за підсуд-



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                39 

 

ністю матеріалів справи (в паперовій або електронній формі), або ж надхо-
дженні відповідно до Закону України "Про здійснення правосуддя та кримі-
нального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції" 
від учасників справи документів і матеріалів зі справи, "новий" суд своєю ух-
валою має оформити прийняття відповідної справи (із єдиним унікальним 
номером) до свого провадження для продовження її розгляду по суті. У випа-
дку ж вирішення "новим" судом процесуального питання відновлення втраче-
ного провадження, то після його відновлення суд не приймає цю справу до 
свого провадження (навіть якщо в цій справі необхідно вирішити якісь питан-
ня, наприклад видати дублікат виконавчого листа), оскільки провадження в 
такій справі вже закінчено у зв’язку із ухваленням рішення по суті або поста-
новленням ухвали про закриття провадження.  

Без однозначної відповіді в ЦПК та вищезазначених законах залишаєть-
ся питання про подальшу долю справи у випадку відновлення роботи суду, з 
якого ця справа була передана за підсудністю у зв’язку із припиненням роботи 
суду, який її розглядав. На практиці, при відновленні територіальної підсуд-
ності справ судам, які припинили свою роботу у зв’язку з воєнним станом та 
підсудність яких була змінена, справи, які надійшли за підсудністю до "ново-
го" суду залишаються в його провадженні для продовження розгляду. Вважа-
ємо, що такий підхід є правильним та відповідає положенням ЦПК, який не 
передбачає можливості "повернення" справи до суду, від якого ця справа на-
дійшла у разі зникнення обставин, які стали підставою для зміни підсудності. 
Хоча зауважимо, що не виключається можливість "повторної" передачі справи 
за підсудністю на розгляд іншому (третьому, четвертому тощо або первісному) 
суду, якщо в подальшому припинить роботу суд, до якого справа надійшла за 
підсудністю раніше. Якщо ж у зв’язку із зміною підсудності незакінчена про-
вадженням справа не передавалась на розгляд іншому суду (та/або не прий-
малась іншим судом до провадження для продовження її розгляду), то після 
відновлення територіальної підсудності справ суду, який припиняв свою робо-
ту, розгляд справи має продовжити той суд, територіальну підсудність якого 
було відновлено.  
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Із перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації (да-
лі – РФ) в Україну оперативний екологічний штаб цілодобово фіксує та обра-
ховує збитки довкіллю від дій окупантів. Уже задокументовано 231 екологіч-
ний злочин РФ на території України та в акваторії Чорного моря. Найбільше 
випадків екоциду виявлено на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетро-
вщині – 22. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спі-
льно з підпорядкованими органами виконавчої влади та екологічними активі-
стами з першого дня війни фіксує екологічні злочини та рахує збитки за спе-
ціальними методиками. Ця інформація доповнить загальний кошик збитків 
від військових дій РФ, який формує Міністерство з питань реінтеграції тимча-
сово окупованих територій України, для підготовки позову у Міжнародний суд 
ООН [1]. 

Тож, проблема правового забезпечення повоєнного відновлення Украї-
ни і, перш за все, встановлення правових та процесуальних механізмів, мето-
дик оцінки мілітарного впливу на довкілля, фіксації фактів (ідентифікація), 
визначення шкоди та збитків, завданих довкіллю збройною агресією, шляхів, 
підстав і джерел їх відшкодування, встановлення кола постраждалих суб’єктів 
(персоніфікація), набули для нашої держави надзвичайної актуальності, а то-
му потребують адекватного наукового осмислення та законодавчого напов-
нення. 

Мета представленого дослідження полягає у проведенні аналізу науко-
вих підходів і чинного законодавства, формулюванні пропозицій з його мілі-
тарної актуалізації для посилення еколого-процесуальних перспектив у пово-
єнному відновленні довкілля. 

Визначення компенсації за погіршення або втрату екосистемних послуг 
О.О. Веклич [2] пропонує розглядати як відшкодування збитків за упущену 
вигоду внаслідок неодержаних прибутків (доходів) від скорочення (недоотри-
мання) внесків, що генеруються екологічними потоками, в результаті забруд-
нення навколишнього середовища, а також відшкодування суспільних витрат 
на ліквідацію спричиненої шкоди стану екосистем. При цьому авторка вважає 
доречним для обґрунтування компенсаційних схем відшкодування збитків від 
забруднення екосистем застосовувати покомпонентні методичні підходи, нині 
запроваджені в зарубіжних практиках, які, однак, є відносно новими в україн-
ській економіці природокористування. Водночас застосування представлених 
чотирьох інноваційних підходів до формування компенсаційного механізму 
відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг (еко-
системного; «зеленого»; ціннісного; ринкового) сприятиме посиленню обґру-
нтованості та достовірності створення відповідних компенсаційних схем, аде-
кватних еколого-економічним реаліям. 
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Проте, очевидно помилковою є її пропозиція щодо оновлення методики 
розрахунків оцінки збитків на території природно-заповідного фонду відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. № 521, 
адже остання на момент опублікування статті майже шість років як втратила 
чинність [3]. 

Розглядаючи цивільно-правову відповідальність за шкоду, завдану до-
вкіллю у процесі діяльності залізничного транспорту в Україні, У.В. Антонюк 
пропонує визначити екологічну шкоду як детерміновані господарською чи 
іншою антропогенною діяльністю кількісні та якісні негативні відновлюваль-
ні, важко відновлювальні та невідновлювальні зміни навколишнього природ-
ного середовища, які мають наслідком такі ж негативні зміни у житті та здо-
ров’ї людей, характеризуються складними часовими і просторовими проявами 
та передбачають застосування попереджувальних заходів [4, с. 157]. При цьо-
му. аналізуючи поняття і специфіку відшкодування екологічної шкоди, згада-
ний автор виходить з загальних положень цивільної відповідальності, але, пі-
дтримуючи позицію закріплену у Директиві 2004/35/ЄС [5], вважає, що вико-
ристання терміну «екологічна відповідальність» є прийнятним за умови ви-
роблення у чинному законодавстві України відповідних положень у формі за-
кону чи підзаконного акту, де б були врегульовані її особливості. 

Проте, по-перше, дослідник залишає поза увагою таке важливе поло-
ження цього міжнародного документу, згідно із яким дана Директива не по-
винна ні заважати державам-членам підтримувати або приймати більш суворі 
положення стосовно попередження та відновлення екологічної шкоди («шко-
да, завдана навколишньому середовищу»), ні чинити перешкоди прийняттю 
державами-членами належних положень щодо здійснення подвійного відш-
кодування витрат внаслідок конкурентних дій, що проводяться компетентним 
органом на підставі даної Директиви та особою, майну якої було пошкоджене 
внаслідок екологічної шкоди. 

По-друге, дійсно у Директиві 2004/35/ЄС безпосередньо не розкрива-
ється поняття «екологічна відповідальність», але її суть відбивається як через 
мету та сферу застосування Директиви, так і через встановлені нею елементи 
механізму екологічної відповідальності. Так, мета визначає дві основні групи 
відносин, на які врегулювання яких власне і спрямована ця Директива: 1) від-
носини із запобігання настанню екологічної шкоди у випадку, коли вона не 
була завдана, але існує неминуча загроза її настання; 2) відносини із ліквідації 
наслідків екологічної шкоди, якщо вона була заподіяна природним ресурсам. 

Також можна виокремити й два підвиди екологічної відповідальності, 
які різняться між собою за наявністю чи відсутністю вини експлуатанта, ви-
дом діяльності, яку він провадить, об’єктами природних ресурсів, яким запо-
діяна шкода або існує неминуча загроза її настання: 1) пряма (об’єктивна) 
екологічна відповідальність – її настання не залежить від наявності чи відсут-
ності вини експлуатанта; 2) екологічна відповідальність за наявності вини 
(винна) - настає за одночасної наявності передбачених Директивою умов. 

Проте, для сучасного катастрофічного мілітарного впливу на довкілля 
України дане джерело міжнародного екологічного права має більше загально 
інформаційне значення, адже воно не застосовується до екологічної шкоди 
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або неминучої загрози такої шкоди, спричиненої: a) озброєним конфліктом, 
військовими діями, громадянською війною або повстанням; b) неминучим та 
непоборним природним явищем надзвичайного характеру. 

Основними актами міжнародного та європейського права для таких 
умов є інші документи [6, 7]. 

В Україні майже за рік до повномасштабної війни була схвалена Конце-
пція, реалізація якої мала б сприяти задоволенню одного з ключових прав 
громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля та на відшкодування за-
вданої порушенням цього права шкоди [8]. Втім, небачений мілітарний вплив 
на довкілля зумовив встановлення процедури визначення шкоди та збитків, 
завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ у тому числі й за природоресу-
рсними напрямами [9]. 

В той же час, наразі залишаються актуальними питання не тільки відпо-
відності вітчизняних методів та методик розрахунків зазначених показників 
міжнародним стандартам, а й проблеми законодавства, пов’язані з методикою 
проведення судових екологічних експертиз і досліджень. 
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університету імені Михайла Коцюбинського 
 

Нормативно-правова основа Україниз охорони культурної спадщини 
(далі – КС)в мирний час відзначалася недосконалістю, зокрема, щодо матері-
альних об’єктів -через суттєві недоліки та колізії, а щодо нематеріальних 
об’єктів - через фактичну відсутність розкриття національним законодавством 
низки міжнародних нормативно-правових актів.Військові дії в України підк-
реслили її недієвість на тих територіях, де вони відбуваються, в так званих «сі-
рих зонах», на окупованих територіях.Охорона та збереження рухомих 
об’єктів культурної спадщини в музейних установах виступає системною дія-
льністю, що здійснюється з боку держави та уповноважених владних органів, 
спираючись на відповідну нормативно-правову базу про діяльність музейних 
установ, яка має забезпечувати їх належне існування, розвиток та функціону-
вання. Проте ця база не відповідає сучасним реаліям, зокрема зберігання Му-
зейного фонду України є децентралізованим та здійснюється через музейну 
мережу, тому облік рухомих об’єктів музейної КС також є децентралізованим, 
фактично ведеться й контролюється керівництвом окремих музеїв, в результа-
ті чого є ускладненим контроль за складом і станом цього фонду. А під час ак-
тивної фази війни призвело до втрати його частини, яку не лише не можливо 
відновити, а й визначити. 

Україною, як державою-учасницею низки міжнородно-правових актів 
про охорону культурної спадщини, не належно виконані міжнародні зо-
бов’язання, зокрема, не створено відповідні владні органи та громадські орга-
нізації у цій сфері, не ухвалено відповідний нормативно-правовий акт, який 
визначав би політику держави у пам’яткоохоронній сфері в мирний і воєнний 
час.Управління якістю публічного адміністрування в цій сфері повинно здійс-
нюватися на державному рівні та на рівні суб’єкта публічного адмініструван-
ня; найважливішим способом здійснення має стати моніторинг суб’єктів пуб-
лічного адміністрування та їх діяльності, що дозволить своєчасно відмічати 
зміни в публічному адмініструванні, давати їм оцінку, передбачати превенти-
вні заходи щодо запобігання негативним наслідкам, зокрема нищення (руй-
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нування) пам’яток; суб’єкти публічного адміністрування та їх посадові особи 
повинні нести юридичну відповідальність (дисциплінарну, адміністративну) 
не тільки за свої дії чи бездіяльність, а й за порушення законності надання по-
слуг; своєчасно й якісно здійснювати необхідні заходи з охорони та збережен-
ня КС в мирний та воєнний час тощо. 

КС знаходиться під захистом як національного, так і міжнародного пра-
ва. Міжнародна культурна співпраця держав ґрунтується на двох основопо-
ложних принципах: 1) збиток, заподіяний культурним цінностям кожного 
народу, – це збиток, заподіяний культурній спадщині всього людства, оскіль-
ки кожен народ вносить свій вклад до світової культури; 2) захист культурних 
цінностей має бути організованим ще в мирний час з вживанням відповідних 
як національних, так і міжнародних заходів. Протягом останніх років Україна 
відчула важливість реалізації цих принципів: втрата чисельних об’єктів неру-
хомої й рухомої культурної спадщини на окупованих територіях, а нині і в мі-
сцях бойових дій є непоправною. 

Збройні конфлікти як об’єктивна реальність існування всього світу обу-
мовили необхідність міжнародно-правового врегулювання цього явища в усіх 
його проявах. Події Другої світової війни підкреслили необхідність і актуальність 
подальшого ухвалення міжнародних актів щодо охорони та збереження об’єктів КС 
в країнах. Це втілилось, зокрема, у Гаазькій конвенції про захист культурних 
цінностей в разі збройного конфлікту (1954 р.)[1].У ній було закріплено прин-
цип визначення та ізоляції місць, в яких є КС, тобто нерухомі об’єкти, музеї, 
бібліотеки, інші центри й заклади, де зосереджено матеріальніКС та/або про-
яви нематеріальної КС, що відображені на матеріальних носіях. Вона регла-
ментувала, що «всяке навмисне захоплення, винищування або пошкодження 
історичних пам’яток, творів художніх і наукових забороняється та повинно пі-
длягати переслідуванню», а також визначалося два основні види захисту ку-
льтурних цінностей: 1) загальний захист, який поширювався на всі культурні 
цінності;2) спеціальний захист, який стосувався тих укриттів або центрів, де 
зберігаються рухомі й нерухомі культурні цінності, що мають особливо важ-
ливе значення, та/або прояви нематеріальної КС, що відображені на матеріа-
льних носіях. Ця Конвенція не втратила своєї сили й нині. Так, охорона та 
збереження рухомих і нерухомих культурних цінностей повинна здійснювати-
ся ще в мирний час, а їх пошана має місце під час війни. Тобто охорона перед-
бачає дію (вжиття заходів), а пошана – утримання від дій (заборона їх викори-
стання за певної мети й утримання від ворожих актів). 

Здійснення в мирний час заходів, суть яких полягає в охороні та збере-
женні культурних цінностей, має визначатися на розсуд кожної окремої 
країни. Проте в Конвенції конкретизуються деякі з них. Так, країни зо-
бов’язані включати у свої військові статути та інструкції положення про зо-
бов’язання особового складу збройних сил поважати КСпід час війни. Поряд з 
цим має бути створено при військах служби, які повинні опікуватисьпитання-
ми щодо культурних цінностей та підтримувати відповідні зв’язки з цивіль-
ними владами щодо такого. Українаяк учасниця ОБСЄ та на виконання цієї 
Конвенції зобов’язана постійно поширювати серед військовослужбовців знан-
ня норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту культурних цінно-
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стей. Проте ці норми не знайшли належного відображення у чинному війсь-
ковому законодавствіУкраїни. Лише в деяких локальних актах є згадування 
про них. Так, у Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гу-
манітарного права в Збройних Силах України, затвердженої Наказом 
Міністерства оборони України від 02.03.2017р. №164[2] викладено основні 
вимоги у цій сфері в мирних умовах і під час збройних конфліктів для Зброй-
них Сил України. 

Особливої важливості серед заходів щодо охорони культурних цінностей 
набуває їх спеціальний захист, який поширюється на «обмежене число при-
тулків (сховищ), призначених для збереження рухомих культурних цінностей, 
центрів зосередження культурних цінностей та інших культурних цінностей, 
що мають дуже велике значення». На відміну від загального захисту тут засто-
совується підвищена міра захисту, яка поширюється на культурних цінностей, 
що знаходяться під режимом імунітету відносно воюючих сторін. Цей імунітет 
виражається не лише в тому, що утримуються «від використання таких 
об’єктів і цінностей і прилеглих до них ділянок у військових цілях», а і в тому, 
що утримуються «від будь-якого ворожого акту, направленого проти них» та 
«будь-яких актів, що можуть привести до їх руйнування чи завдання їм шко-
ди». 

Найбільшу роль у вдосконаленні й розвитку механізму захисту КС в пе-
ріод озброєних конфліктів зіграв II Протокол до Гаазької Конвенції 
(1954 р.)[1], прийнятий 1999 року, який набрав чинності у 2003 році, і яким, 
зокрема, конкретизовано поняття «крайньої військової необхідності», заміне-
но термін «спеціальний захист» на «посилений захист»; закріплено принцип 
конкуруючої юрисдикції: притягнення до кримінальної відповідальності мо-
жливе як державою, на території якої здійснено злочин, так і державою, гро-
мадянином якої є злочинець, та державою, на території якої знаходиться зло-
чинець; визначено індивідуальну кримінальну відповідальність, що не впли-
ває на відповідальність держави за міжнародним правом, та обов’язок держа-
ви компенсувати. 

Ця Конвенція та II Протоколдо неї, її Виконавчий регламент обумовили 
застосування відмітного знаку та механізм його встановлення на відміну по-
передніх міжнародно-правових актів. Вона не вимагає від держав-учасниць 
позначати знаком Конвенції зкультурних цінностей, що не знаходяться під 
спеціальним захистом – це рішення залишене на їх розсуд.В Україні названі 
позначення об’єктівКС відсутні.Окрім того, Україна не приєдналася до Друго-
го протоколу названої Конвенції.Слід підкреслити, що нині країна втрачає 
своє культурне надбання й через таку його незахищеність під час бойових дій, 
на окупованих територіях. 

У 1991 році було розроблено проект Кодексу злочинів проти миру та 
безпеки людства, який увібрав у себе принципи й норми Статуту Міжнародно-
го воєнного трибуналу (1945 р.) та розвинув їх. До них було віднесено пору-
шення Женевських конвенцій (1949 р.), законів і звичаїв війни, геноцид і зло-
чини проти людства, що включають масштабні руйнування без воєнної необ-
хідності, а також загарбання, зруйнування або навмисне пошкодження куль-
тових, благодійних, навчальних, художніх і наукових закладів, історичних 
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пам’яток, художніх і наукових творів тощо. Зазначені акти нині постійно по-
рушуються на території України країною-агресором. 

Водночас механізм захисту об’єктів КС в разі озброєних конфліктів, пе-
редбачений названими актами, не створює надійних гарантій захисту. Примі-
ром, використання ракетної зброї взагалі здатне повністю перевернути робо-
чий механізм Конвенції, про що свідчать й наслідки локальних збройних 
конфліктів в Азербайджані, Афганістані, Вірменії, Грузії, Іраку, Лівії, Молдові, 
Таджикистані, Чечні, а нині й в Україні. На часі розробка в продовження на-
званої Конвенції міжнародно-правового акту стосовно охорони і захисту не 
лише матеріальних, а й нематеріальних обєктів КС. 
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Від початку широкомасштабної військової агресії Російської Федерації 

проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 року, постало питання відш-
кодування потерпілим особам – фізичним і юридичним особам – власникам 
пошкоджених та знищених об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 
Федерації проти України, матеріальної шкоди. Вже через два тижні після по-
чатку збройної агресії у Верховній Раді України почали з’являтись перші за-
конопроєкти, які спрямовані на запровадження механізмів компенсації дер-
жавою Україна завданих пошкодженням нерухомого майна збитків. 

Першим на увагу заслуговує проєкт Закону України «Про компенсацію 
за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військо-
вою агресією Російської Федерації агресії Російської Федерації», який вже 
прийнятого Верховною Радою України в першому читанні за основу 1 квітня 
2022 року (далі – законопроєкт № 7198) [1]. Аналіз змісту цього законопроєк-
ту дає підстави для висновку, що комплекс заходів, які цим законопроєктом 
передбачається доручити Кабінету Міністрів України, а також передбачувані 
законопроєктом джерела фінансування компенсації (фонд відновлення майна 
та зруйнованої інфраструктури України у зв’язку зі збройною агресією Росій-
ської Федерації; міжнародна технічна та/або поворотна або безповоротна фі-
нансова допомога; інші джерела, не заборонені законодавством України) за 
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відсутності реальних гарантій формування такого фонду та отримання міжна-
родної допомоги в достатньому обсязі, свідчать про мало імовірну і довгостро-
кову перспективу реалізації мети законопроєкту. Хоча сам механізм (процеду-
ра) компенсації не викликає суттєвих заперечень.  

Варто зауважити, що передбачений законопроєктом № 7198 механізм 
компенсації юридично не є відшкодуванням майнової шкоди як заходу циві-
льно-правової відповідальності, хоча й передбачає принцип повного відшко-
дування в розумінні положень Цивільного кодексу України. А реалізація за-
пропонованого механізму компенсації потребує виконання ряду формальних 
моментів та знаходження джерел фінансування.  

Схожими із законопроєктом № 7198 є проєкт Закону України «Про за-
хист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок про-
ведення антитерористичної операції або операції Об’єднаних сил» [2] та 
проєкт Закону України «Про захист права власності та інших речових прав 
осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії» [3], які визначають дещо поді-
бні механізми надання державою Україна компенсації постраждалим грома-
дянам. Водночас у Верховній Раді України було зареєстровано ще два законо-
проєкти – проєкт Закону України «Про відновлення житла, втраченого в ре-
зультаті здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти Украї-
ни» [4] та проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо фінансування відновлення житла, втраченого в результаті 
збройної агресії Російської Федерації проти України» [5], але які не містять 
конкретних механізмів компенсації, тому на увагу не заслуговують. 

Окремий інтерес викликає проєкт Закону України «Про компенсацію за 
майно, втрачене, пошкоджене та знищене внаслідок збройної агресії Російсь-
кої Федерації та справедливий розподіл репарацій» (законопроєкт 
№ 7237) [6], який, у порівнянні із законопроєктом № 7198, передбачає дещо 
інший механізм компенсації: ним передбачається, що захист права власності 
постраждалих фізичних осіб, їх спадкоємців та постраждалих юридичних осіб 
здійснюється шляхом виплати первинної (1) та повної (2) компенсації за втра-
чене, пошкоджене чи зруйноване майно. Але цей проєкт не забезпечує прин-
цип повного відшкодування; до того ж порядок відшкодування шкоди зали-
шається чітко невизначеним.  

Отже можна вважати, що саме текст законопроєкту № 7198, який було 
прийнятого в першому читанні 1 квітня 2022 року, й буде покладено в основу 
законодавчого регулювання порядку компенсації. 

Разом з тим, допоки реалізуються ці та можливо інші законодавчі ініціа-
тиви варто згадати затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 вересня 2020 р. № 767 (нова редакція) та чинний на сьогодні Порядок 
надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзви-
чайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові бу-
динки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 
характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі – Поря-
док № 767), який може бути застосований й зараз, в умовах повномасштабної 
збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої 24 лютого 
2022 року. Проте варто звернути увагу, що цей Порядок № 767 стосується ли-



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  48   Полтавський інститут економіки і права  

 

ше постраждалих осіб – громадян та лише їхніх житлових будинків (квартир), 
які було саме зруйновано. На власників – юридичних осіб та на інші об’єкти 
нерухомості (нежилі приміщення і споруди), а також на факти пошкодження 
житлових будинків (квартир) без їх повного руйнування цей Порядок не по-
ширюється. Крім того, Порядок № 767 поширюється тільки на тих цивільних 
осіб, які залишаються проживати у населеному пункті, в якому було зруйно-
вано їхнє житло. Дія Порядку № 767 не поширюється на внутрішньо перемі-
щених осіб та інших осіб, які переїхали до іншого населеного пункту. Також 
Порядок не застосовується до осіб, котрі проживають на території, яка конт-
ролюється озброєними групами.  

Насамкінець зауважимо, що якщо виплата компенсації не підпадає під 
дію зазначеного Порядку № 767, одержати від держави Україна компенсацію 
(відшкодування) в іншій спосіб чи в судовому порядку (зокрема на підставі 
ст. 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та ст. 86 Кодексу цивіль-
ного захисту України чи ст. 1177 ЦК України, на що вже раніше звертала увагу 
Велика Палата Верховного Суду та суддя Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду О.В. Ступак [7; 8]) на сьогодні юридично неможливо. Тому 
перспективним в плані надання постраждалим громадянам компенсації за 
пошкодження чи знищення їхнього нерухомого майна видається аналізова-
ний нами вище законопроєкт № 7198, який встановлює принцип повного ві-
дшкодування громадянам завданих збитків за рахунок держави Україна і вод-
ночас передбачає відступлення отримувачами компенсації на користь держа-
ви Україна права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків 
за пошкодження або знищення об’єкта нерухомого майна, заподіяних внаслі-
док бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою аг-
ресією Російської Федерації. А в подальшому, на наш погляд, можливе покла-
дення (так би мовити «в порядку регресу») такої відповідальності на Російську 
Федерацію відповідно до принципів і норм міжнародного права (зокрема стя-
гнення у вигляді компенсації через Європейський суд з прав людини). 
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Із початком широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації 
проти України науковцями, політиками і практиками почали обговорюватись 
питання можливості реалізації інституту цивільно-правової відповідальності 
щодо держави Російської Федерації за спричинені військовою агресією пош-
кодження та руйнування на території України нерухомого майна, а також пер-
спектив захисту прав власників пошкодженого майна в українських судах. 

Відповідно до положень цивільного законодавства України реалізація 
інституту цивільно-правової відповідальності в Україні у вигляді відшкоду-
вання майнової шкоди може здійснюватись або в добровільному або примусо-
вому (судовому) порядку. Юридичною підставою застосування такої відпові-
дальності є склад цивільного правопорушення. А також встановлення особи, 
яка є порушником – тобто завдала майнової шкоди. Доведення цих фактів 
(крім вини) покладається на потерпілу особу. Відшкодування майнової шкоди 
в цьому випадку буде заходом цивільно-правової відповідальності; при цьому 
має застосовуватись принцип повного відшкодування майнової шкоди.  

Для покладення на державу Російську Федерацію цивільно-правової 
відповідальності у вигляді відшкодування майнової шкоди, завданої пошко-
дженням нерухомого майна на території України внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації, вимагається пред’явлення кожною конкретною потерпі-
лою особою – власником пошкодженого майна позову до держави Російської 
Федерації. Тобто держава Російська Федерація має виступати відповідачем за 
пред’явленим цивільним позовом.  



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  50   Полтавський інститут економіки і права  

 

Варто звернути увагу і згадати, що в Україні ще чотири роки тому Зако-
ном України «Про особливості державної політики із забезпечення державно-
го суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях» від 18 січня 2018 року було передбачено, що відповіда-
льність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію 
відповідно до принципів і норм міжнародного права (ч. 4 ст. 2 цього Закону). 
Крім того, Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 
2014 року також було передбачено, що: відшкодування матеріальної та мора-
льної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна, юри-
дичним особам, громадським об’єднанням, громадянам України, іноземцям та 
особам без громадянства, у повному обсязі покладається на Російську Федера-
цію як на державу, що здійснює окупацію. Цим Законом навіть було встанов-
лено, що у разі нанесення шкоди суб’єктами іноземної держави нерезидента-
ми підсудність встановлюється за місцем нанесення шкоди з урахуванням 
правил підсудності, встановленої цим Законом. Для реалізації цих положень, 
в частині забезпечення судового захисту в українських судах, було внесено 
зміни до ст. 28 ЦПК (п. 17), якими держава Україна «формально» передбачи-
ла юридичну можливість пред’явлення потерпілими (за місцем їхнього про-
живання або перебування) позовів про захист порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в тому числі про відш-
кодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності 
на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною 
агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією 
території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного 
характеру, а також зміни до ст. 5 Закону «Про судовий збір» (п. 21 і 22), якими 
держава звільнила від сплати судового збору позивачів у справах за такими 
позовами. 

Як вже було зазначено вище, при реалізації цивільно-правової відпові-
дальності у вигляді відшкодування майнової шкоди, держава Російська Феде-
рація має виступати в цивільній справі в процесуальному статусі відповідача 
за пред’явленим до неї позовом. Проте згідно із усталеною судовою практи-
кою Верховного Суду останніх років, пред’явлення в українські суди позовів до 
іноземної держави, без згоди її компетентних органів, прямо забороняє стат-
тя 79 Закону України «Про міжнародне приватне право». Так, зокрема, в пос-
танові Верховного Суду від 27.10.2021 у справі № 710/784/19 сформульовано 
висновок, що відповідач – Російська Федерація має в Україні судовий імунітет, 
а отже, необхідна згода дипломатичного представництва на пред’явлення до 
нього позову про відшкодування шкоди. За відсутності такої згоди іноземна 
держава не може одержати правового статусу відповідача в цивільному проце-
сі України, а український суд не має права здійснювати подальші процесуальні 
дії. Схожі висновки викладено у постановах Верховного Суду від 13.05.2020 у 
справі № 711/17/19, від 09.06.2021 у справі № 265/7703/19, від 11.08.2021 у 
справі № 542/1323/18, від 01.09.2021 у справі № 754/10080/19 [1]. З цього ви-
пливає висновок, що пред’явити до держави Російської Федерації цивільний 
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позов про відшкодування майнової шкоди, завданої пошкодженням чи зни-
щенням нерухомого майна на території України внаслідок збройної агресії Ро-
сійської Федерації, можна лише у відповідний національний суд Російської 
Федерації відповідно до процесуального законодавства Російської Федерації.  

Водночас нещодавно Верховний Суд (Касаційний цивільний суд) в пос-
танові від 14.04.2022 у справі № 308/9708/19 сформулював протилежний ви-
сновок, зазначивши, що «суд України, розглядаючи справу, де відповідачем 
визначено РФ, має право ігнорувати імунітет цієї країни та розглядати справи 
про відшкодування шкоди, завданої фізичній особі в результаті збройної агре-
сії РФ, за позовом, поданим саме до цієї іноземної країни». Спробуємо розі-
братись із мотивами цього судового рішення та з’ясувати, чи суперечить за-
значений висновок усталеній судовій практиці Верховного Суду, і яким чином 
це вплине на реалізацію інституту цивільно-правової відповідальності Росій-
ської Федерації за завдану на території України шкоду.  

Так, передусім зазначимо, що предметом розглядуваного позову до РФ 
було відшкодування моральної шкоди, завданої позивачу та її дітям у зв’язку 
із загибеллю її чоловіка й батька її дітей унаслідок збройної агресії РФ на те-
риторії України. Верховний Суд звернув увагу на Європейську конвенцію про 
імунітет держав, прийняту Радою Європи 16 травня 1972 року, та Конвенцію 
ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності, прийняту резолюці-
єю 59/38 Генеральної Асамблеї ООН 2 грудня 2004 року, які передбачають, 
що держава не має права посилатися на імунітет у справах, пов’язаних із за-
вданням шкоди здоров’ю чи життю, якщо така шкода повністю або частково 
завдана на території держави суду та якщо особа, яка завдала шкоду, у цей час 
перебувала на території держави суду. Починаючи з 2014 року, загальновідо-
мим є той факт, що РФ чинить збройну агресію проти України та продовжує 
це станом на момент ухвалення цього рішення. Відповідно до Постанови Вер-
ховної Ради України від 14 квітня 2022 року щодо заяви ВРУ «Про вчинення 
Російською Федерацією геноциду в Україні» дії Збройних сил, політичного і 
військового керівництва Росії під час збройної агресії проти України, яка роз-
почалася 24 лютого 2022 року, визнано геноцидом Українського народу. Ви-
значаючи, чи поширюється на РФ судовий імунітет у справі, яка переглядаєть-
ся, Верховний Суд урахував таке: предметом позову є відшкодування мораль-
ної шкоди, завданої фізичним особам, громадянам України, внаслідок смерті 
іншого громадянина України; місцем завдання шкоди є територія суверенної 
держави – України; передбачається, що шкода є завданою агентами РФ, які 
порушили принципи та цілі, закріплені в Статуті ООН, щодо заборони війсь-
кової агресії, вчиненої стосовно іншої держави – України; вчинення актів 
збройної агресії іноземною державою не є реалізацією її суверенних прав, а 
свідчить про порушення зобов’язання поважати суверенітет та територіальну 
цілісність іншої держави – України, що закріплено в Статуті ООН; національ-
не законодавство України керується тим, що, за загальним правилом, шкода, 
завдана в Україні фізичній особі в результаті протиправних дій будь-якої ін-
шої особи (суб’єкта), може бути відшкодована за рішенням суду України (за 
принципом генерального делікту). Верховний Суд установив підстави для ви-
сновку про те, що, починаючи з 2014 року, немає необхідності в направленні 
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до посольства РФ в Україні запитів щодо згоди РФ бути відповідачем у справах 
про відшкодування шкоди у зв’язку з вчиненням РФ збройної агресії проти 
України й ігноруванням нею суверенітету та територіальної цілісності Україн-
ської держави. А з 24 лютого 2022 року таке надсилання неможливе ще й з 
огляду на розірвання дипломатичних відносин України з РФ [2]. 

Перш за все, з точки зору цивільного процесу, відступити від раніше 
сформульованого висновку Верховний Суд в конкретному випадку міг лише у 
складі палати чи об’єднаної палати. По-друге, Верховний Суд застосував Єв-
ропейську конвенцію про імунітет держав та Конвенцію ООН про юрисдик-
ційні імунітети держав та їх власності, положення яких скасовують імунітет у 
справах, пов’язаних із завданням шкоди саме здоров’ю чи життю. Тобто вимо-
ги про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок пошкодження 
майна внаслідок збройної агресії РФ не виключають імунітет іноземної дер-
жави. А відтак можна констатувати, що ми маємо справу із виключною право-
вою проблемою, тому для формування єдиної правозастосовчої практики не-
обхідним є розгляд справи Великою Палатою Верховного Суду. 
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24 лютого 2022 року в нашій державі було введено режим воєнного ста-
ну, який уявляє собою особливий правовий режим, що вводиться в Україні або 
в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки 
державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає 
надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, 
військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повнова-
жень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпе-
чення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалеж-
ності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене за-
грозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та 
прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обме-
жень [1]. Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти Украї-
ни, яка стала причиною введення правового режиму воєнного стану, загост-
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рила існуючі у сфері публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони 
проблеми. Існування у системі військового управління рудиментів радянської 
епохи і, одночасно, посилення тенденцій північноатлантичної інтеграції утво-
рюють низку проблем організаційного і правового характеру, вирішення яких 
залежить від наявності відповідного теоретико-методологічного підґрунтя. 
Проте, на жаль, ефективність публічного адміністрування, як загальна, так і 
пов’язана з діяльністю сил безпеки і сил оборони, яка має визначати напрями 
удосконалення діяльності публічних адміністрацій в означеній сфері, ще не 
набула достатнього висвітлення на доктринальному рівні. Наслідками цього є 
відсутність наступності у прийнятті відповідних управлінських рішень та про-
галини у правових актах у сфері національної безпеки і оборони.  

Публічне адміністрування в умовах дії правового режиму воєнного стану 
має свої відмінності, пов’язані із появою нових видів публічних адміністрацій 
(військових адміністрацій), обмеженням деяких прав і свобод людини та гро-
мадянина, розширенням компетенції органів військового управління. Удо-
сконалення системи публічного адміністрування потребує нині перегляду ба-
зових критеріїв оцінювання діяльності публічної адміністрації, які склалися 
на теперішній час у теорії та практиці. Традиційно управлінські процеси в ас-
пекті їх ефективності розглядали відповідно до тих соціальних цілей і завдань, 
на досягнення яких були спрямовані управлінські впливи. Так, до критеріїв 
соціального управління відносили піднесення економічного розвитку держа-
ви, зміцнення її ролі на міжнародній арені, зростання ВВП, зменшення гост-
роти внутрішньодержавних конфліктів, зростання рівня життя населення то-
що. Однак можливість порівняти між собою ефективність діяльності двох 
суб’єктів управління за означеними критеріями завжди призводила до неспо-
діваних результатів внаслідок неврахування тенденцій, які виникають за ме-
жами певної держави, однак внаслідок тенденцій глобалізації безпосередньо 
впливають на якість життя в ній. Як приклад можна навести світову фінансо-
во-економічну кризу 2008 року, глобальну фінансову кризу 2020 року [2, с.6], 
початок і розвиток яких не обумовлювався діяльністю органів публічної влади 
України, але наслідки охоплювали погіршення рівня життя населення, банк-
рутство суб’єктів господарювання тощо.  

Ті ж тенденції знайшли свій прояв у системі публічного адміністрування 
у секторі безпеки і оборони. Станом на початок 2014 року Збройні Сили 
України та інші військові формування продемонстрували недостатню него-
товність виконувати свої бойові задачі в умовах збройної агресії Російської 
Федерації. Однак причини цього явища знаходилися поза компетенцією си-
стеми військового управління і пояснювалися тривалою політикою ослаблен-
ня української армії шляхом зниження привабливості військової служби з-за 
низького грошового забезпечення, майже повним скасуванням соціальних га-
рантій військовослужбовців, масштабним відчуженням військового майна, у 
тому числі озброєнь і військової техніки, тощо. Дещо іншою стала ситуація, 
що склалася на момент повномасштабної російської агресії у лютому 2022 ро-
ку – органи публічного адміністрування продемонстрували готовність і мож-
ливість ефективно здійснювати свої функції. 
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Отже, ефективність публічного адміністрування у цивільному секторі і у 
секторі безпеки та оборони має своїми спільними критеріями якість та швид-
кість здійснення ними адміністративних процедур, віднесених до їх компете-
нції. Одночасно суб’єкти оцінювання будуть різнитися: якщо у цивільному 
секторі такі суб’єкти будуть загальними, то у секторі безпеки та оборони – 
спеціальними. 

Напрями удосконалення діяльності публічних адміністрацій у секторі 
безпеки і оборони мають включати: а) уточнення правового статусу військо-
вих адміністрацій, підстав та порядку їх створення; б) стандартизацію проце-
дур трансформації військово-цивільних адміністрацій у військові адміністра-
ції; в) встановлення та нормативне закріплення вимог до освітнього рівня та 
професійного досвіду начальників військових та військово-цивільних адмініс-
трацій.  
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Незважаючи на колосальні людські жертви і матеріальні втрати, гібрид-
но-конвенційна агресія сусідньої держави була використана етнополітичною 
системою України як ресурс і імпульс для протидії порушенню територіальній 
цілісності України. Формування політичної нації, консолідація всіх етнічних 
складових навколо спільної мети – завершення та перемоги в російсько-
українській війні, возз’єднання України, повернення окупованих всіх терито-
рій, формування єдиного етнополітичного простору з урахуванням особливос-
тей кожного регіону, акумулювання та поширення спільних цінностей, спіль-
ного європейського майбутнього України – стали проявами формування 
принципово нового виміру забезпечення розвитку етнополітичної системи в 
умовах гібридних викликів та конвенційної війни - етнонаціональної стійкос-
ті.  

Етнонаціональну стійкість пропонуємо визначати як здатність етнополі-
тичної системи (держави у взаємодії з поліетнічним суспільством) підтриму-
вати розвиток шляхом: 1) передбачення, виявлення, запобігання внутрішнім 
та зовнішнім етнополітичним загрозам; 2) інкорпорування етнополітичних 
загроз, трансформації їх у додатковий ресурс/імпульс розвитку етнополітич-
ної системи; 3) протидії, опору викликам та повернення до стану рівноваги пі-
сля агресії чи розбалансування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
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Повномасштабна військова агресія РФ, яка розпочалася 24 лютого 2022 
р., була спрямована на денацифікацію і демілітаризацію України, але призве-
ла до зворотного ефекту – безпрецедентної консолідації української нації, під-
тримки ЗСУ, розгортання волонтерського руху, згуртування всіх українців на-
вколо ефективної протидії цій загрозі та збереження незалежності держави. 
Так, після початку повномасштабного вторгнення 76% опитаних підтримали 
курс країни, заявивши, що Україна рухається у правильному напрямку, що 
стало найвищим показником за всю історію соціологічних опитувань [1]. Та-
кож за період повномасштабного вторгнення зросли: 1) оцінка позицій 
України серед держав Європи (українці бачать її серед лідерів (34%) та країн 
середньої ланки (42%), тоді як до вторгнення вважали аутсайдером); 2) запит 
на повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%) – біль-
шість респондентів вважають, що Україна має використовувати всі можли-
вості для цього. Впевненість у перемозі України у війні висловили 93% опита-
них.  

Українське суспільство також консолідувалося для участі в інфор-
маційній складовій російсько-української війни – у протидії ворожій дезін-
формації, фейкам, російській пропаганді, в тому числі шляхом донесення 
правдивої інформації до російських та білоруських громадян та заохочення їх 
до протестів проти агресії. Адже держава-агресор своїми неправдивими по-
відомленнями, інформатаками та провокаціями намагалася посіяти паніку, 
зневіру та деконсолідувати українське суспільство, натомість українці демон-
струють небачену єдність та підтримку влади. У зовнішньополітичній док-
трині Герасимова (розробленій очільником Генштабу РФ, відстороненим пре-
зидентом РФ за провал військової операції в Україні) йдеться про асиметричні 
дії - використання як військових, так і невійськових інформаційних методів 
дестабілізації супротивника [2]. 

Не випадково загрози гібридного типу визначаються в українському за-
конодавстві як різновид загроз національній безпеці, реалізація яких спричи-
няє синергетичний ефект від одночасного застосування комбінованих методів 
впливу, які часто мають прихований характер або маскуються під інші проце-
си у рамках правового поля [3]. Прикладом гібридної складової цієї війни мо-
же бути те, як російські, переважно регіональні, новинні сайти опублікували 
інформацію про те, що «в обласних і міських радах Харківщини, Миколаїв-
щини, Сумщини та інших областей України почалося обговорення маніфесту 
про створення нової держави - Федеративної Республіки Україна» [4] ще до 
окупації цієї частини території України. Вочевидь, формулювання «інші об-
ласті» вказує на сподівання РФ окупувати більшу кількість областей України, 
ніж було зазначено у заздалегідь підготовленому маніфесті.  

Російська повномасштабна агресія стала переломним моментом - якщо 
раніше держава не мала політико-правових механізмів запобігання гібридним 
викликам етнополітичного характеру, тому обмежувалася навздогінним ре-
агуванням на їх наслідки, то наразі ситуація змінилася. Не випадково, у Стра-
тегії національної безпеки України визнається, що джерелом загроз незалеж-
ності України, її суверенітету і демократії залишається недостатня ефек-
тивність державних органів, що ускладнює вироблення і реалізацію ефектив-
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ної політики. Так, незважаючи на те, що російсько-українська війна триває з 
2014 р., а РФ визнана державою-агресором, проросійські політичні сили 
України безперешкодно декларували і провадили деструктивну антиукраїнсь-
ку діяльність. І лише після повномасштабного вторгнення рішенням РНБО 
була зупинена діяльність політичних партій, які мають зв’язки з Російською 
Федерацією, серед яких: «Опозиційна платформа – За життя», «Партія 
Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Прогресивна соціалістична партія 
України», «Соціалістична партія України». 

Натомість поліетнічне громадянське суспільство активно бере участь у 
забезпеченні етнонаціональної стійкості – набагато швидше від держави ре-
агує на виникнення загроз етнополітичного характеру. Хоча визначення си-
стеми національної стійкості як комплексу цілеспрямованих дій, методів та 
механізмів взаємодії органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспіль-
ства, які гарантують збереження безпеки і безперервності функціонування ос-
новних сфер життєдіяльності суспільства і держави до, під час і після настання 
кризової ситуацій [3] вказує на важливість взаємодії держави і громадянсько-
го суспільства та їх рівнозначний внесок у формування національної стійкості 
та протидії гібридним загрозам.  

На відміну від етнонаціональної сфери, нормативно-правова база у 
сфері безпеки та оборони зазнала суттєвого оновлення - було прийнято Зако-
ни України «Про національну безпеку України» (2018), «Про основи націо-
нального спротиву» (2021), нову редакцію Стратегії національної безпеки 
України (2020) та Концепція забезпечення національної системи стійкості 
(2021), яка заклали підвалини нового виміру національної безпеки –
національної стійкості. Закон України «Про основи національного спротиву» 
сприяв розбудові потужної територіальної оборони, налагодженню координа-
ції дій між ЗСУ та цивільними як на національному, так і місцевому рівні, 
створенню руху опору із залученням широких верств населення України, 
наслідком чого стало підвищення рівня національної стійкості й обороноздат-
ності держави в умовах військової агресії.  

Російські війська планували провести операцію із захоплення України за 
15 діб [5], однак потужний спротив ЗСУ, тероборони та всього населення 
України, які консолідовано продемонстрували високий рівень етнонаціональ-
ної стійкості, перешкодив реалізації цих планів, зафіксованих у документах 
військ РФ. Експерти НАТО неодноразово відзначали, що поняття стійкості 
знову стало відігравати ключову роль під час ухвалення рішень у сфері безпе-
ки та оборони, позаяк готовність цивільного населення до опору агресору є не 
менш стратегічним завданням, ніж співробітництво держави з союзниками чи 
боєздатність армії [6] і це демонструє Україна в ході російсько-української 
війни. Навіть беззбройне українське населення, відверто наражаючись на не-
безпеку фізичного знищення, чинить опір російській агресії всіма доступними 
підручними способами, що здивувало державу-агресора та увесь світ. 
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ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ STEAM-ОСВІТИ 

Руслан Басенко, 
докторант Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка, заступник директора з науково-педагогічної роботи, між-

народної та ґрантової діяльності Полтавського інституту економіки і 
права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна», кандидат педагогічних наук 
 

Теоретично реінтерпретована та практично поширена у широкий освіт-
ній контекст Європи раннього Нового часу ідея цілісної освіти особистості на-
буває нової актуальності у наш час. Ремінісценціями відповідних уявлень про 
цілісне та всебічне становлення особистості, без сумніву, є інноваційна конце-
пція STEAM-освіта, яка відображає єдність таких напрямів як природничі на-
уки (Science), технології (Technology), технічна творчість (Engineering), мисте-
цтво (Art) та математика (Mathematics). 

Одним із ключових принципів концепції STEAM-освіти є інтеграція. Як 
зазначає Ю. Матвійчук під інтеграцією розуміють процес і результат цілесп-
рямованого об’єднання або злиття в одне ціле диференційованих структурних 
елементів змісту освіти, засобів, методів та організаційних форм навчання, що 
веде до виникнення нових якісних можливостей цієї цілісності, а також до 
змін властивостей самих елементів. Завдяки процесу інтеграції відновлюють-
ся, встановлюються, систематизуються та зміцнюються зв’язки між науковою 
інформацією та життєвими потребами. Цей процес полягає не в простому по-
єднанні частин двох або більше предметів, а у формуванні нерозривно 
зв’язаної та єдиної інтегрованої системи [1, с. 148]. 

Методологічний потенціал цілісної освіти дає змогу успішно розвивати 
низку STEM-компетентностей, з-поміж яких основними називають: когнітив-
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ну (пізнавальна та творчо-перетворювальна активність особистості); рефлек-
сивно-аналітичну (самоаналіз діяльності, критичне оцінювання власних ре-
зультатів, здатність оцінювати ризики та обирати найефективніші стратегії су-
спільної взаємодії); операційно-діяльнісну (здатністю обирати засоби, спосо-
би, технології та методики професійної діяльності, розв’язання суспільно важ-
ливих завдань); ціннісно-мотиваційну (здатністю до стійкої внутрішньої мо-
тивації та цілеспрямованої активності, творчого саморозвитку) [2, с. 20]. 

Педагогічний потенціал цілісної освіти у реалізації STEM-
компетентностей дозволяє успішно розвивати систему м’яких навичок Відомо, 
що «м’які навички» –  це система універсальних навичок інноваційного рівня, 
наявність яких дозволяє людині швидко адаптуватися у нових умовах, вирі-
шувати нестандартні завдання. Їм протиставляється поняття «тверді навич-
ки» («hard skills») –  спеціальні, вузькопрофільні навички, які діють в межах 
конкретної професії, у сталих умовах та формалізованому процесі роботи. Се-
ред основних «м’яких навичок» вчені називають емпатію («empathy»), емо-
ційний інтелектом («emotional intelligence»), креативність («creativity»), здат-
ність до співпраці та комунікації («being able to collaborate and communicate»), 
вирішення складних і комплексних завдань («solution of complex tasks»), ана-
літичне мислення («analytical thinking»), інноваційність («innovations»). 

Цінним є те, що зміст «м’яких навичок» збагачується й такими показни-
ками як мистецтво красномовства, ораторські здібності, спічрайтинг; мене-
джмент проектів, стартапи  та організація простору; тайм-менеджмент та са-
моорганізація; презентація проектів, самопрезентація, селф-брендінг; піклу-
вання про особистий фізичний розвиток і саморозвиток, фізичні тренування, 
ефективний відпочинок, спортивний розвиток; лідерські здібності, конфлікт-
менеджмент, стресостійкість; когнітивна гнучкість, менеджмент знань та ін-
формації, копірайтинг; технічні та медіа компетентності, комп’ютерна графі-
ка, веб-розробка; івент-менеджмент; громадянська компетентність та фінан-
сова грамотність, інтелектуальна власніть; нетворкінг (теорія шести рукостис-
кань американського соціолога Стенлі Мілгрема);  PR-компетентності, 
іміджологія тощо. 

Інструментарій концепції STEAM-освіта дає змогу збагатити ренесансні 
уявлення про цілісну освіту, успішно інтегрувати природничі науки (Science), 
технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та 
математику (Mathematics) у єдиному процесі здобуття знань та життєво важ-
ливих компетентностей.  

Список використаних джерел: 
1. Матвійчук Ю. STEAM-освіта як інструмент реалізації інтегрова-

ного природничо-математичного навчання. Педагогіка та психологія: зб. 
наук. пр. Харків, 2019. Вип. 62. С. 144-152. 

2. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і нефо-
рмальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, 
К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. Київ : Інсти-
тут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ІНФОР-
МАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Тетяна Білецька, 
кандидатка соціологічних наук, доцентка  

Національної академії Державної прикордонної служби  
України імені Богдана Хмельницького  

 
Сучасна Україна повною мірою включена в процеси інформатизації сус-

пільства і формування єдиного світового інформаційного простору.У зв’язку із 
цим, актуальним сьогодні є питання гарантування державної інформаційної 
безпеки. Останню варто розуміти як сукупність засобів забезпечення інфор-
маційного суверенітету України, захисту її громадян від зовнішніх і 
внутрішніх інформаційних загроз. Вона є складовою загальної безпеки та 
стрімко розвивається як у всьому світі, так і в Україні. 

Поряд із нормативно-правовим забезпеченням, політика інформаційної 
безпеки реалізується як через систему інститутів публічної влади, так і інсти-
тутами громадянського суспільства, що сукупно формує безпечні умови 
функціонування і розвитку інформаційної сфери. Серед таких інституцій від-
значимо, згідно ст. 4 Закону України «Про основи національної безпеки 
України»: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, Рада національної безпеки і оборони України, міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади, Національний банк України, суди за-
гальної юрисдикції, прокуратура України, місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування: Збройні Сили України, Служба безпеки 
України, Державна прикордонна служба України та інші військові формуван-
ня, утворені відповідно до законів України [1]. 

Аналіз наукової літератури з проблем інформаційної безпеки України, 
зокрема наукові доробки Буравльова, О. Валевської, О. Власюка, 
В. Голобуцького, В. Горбуліна, А. Гуза, О. Данільяна, Ю. Древаля, Б. Кормич, 
В. Костюка, О. Кохановського, С. Луценка, Є. Макаренко, А. Марущака, 
О. Радченко, Я. Романовського, О. Сенченко та іншихдозволяють нам вести 
мову про недостатню ефективність існуючої системи державної політики ін-
формаційної безпеки. Адже особливістю процесів формування глобального 
інформаційного суспільства як особливої умови реалізації державної інфор-
маційної політики є невідповідність темпів реагування організаційної та нор-
мотворчої діяльності системи державних органів влади з удосконалення дер-
жавної інформаційної політики тим змінам, які відбуваються в системі 
соціально-політичних відносин в процесі формування інформаційного сус-
пільства. Саме тому, питання ефективного забезпечення політики інфор-
маційної безпеки є виключно важливим для оптимізації державного управ-
ління цією сферою. Тож за допомогою яких організаційно-правових форм та 
методів даний напрямок державної політики повинен реалізовуватися у жит-
тя?  

Так, Закон України «Про основи національної безпеки» дає на це запи-
тання досить широку відповідь, вказуючи, що: «Вибір конкретних засобів і 
шляхів забезпечення національної безпеки України обумовлюється необ-
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хідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам за-
гроз національним інтересам» [1]. Крім того, політика інформаційної безпеки 
повинна проводитися лише у тих формах і тими методами і засобами, які є 
притаманними і прийнятними у демократичній правовій державі. Тобто, ба-
зуватися на принципах демократії і верховенства права. Це підтверджується 
нормами ст. 5 згаданого Закону, яка виділяє основоположні принципи дер-
жавної діяльності в цій сфері: 

✓ пріоритет прав і свобод людини і громадянина; 
✓ верховенство права; 
✓ пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів; 
✓ своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів 

реальним і потенційним загрозам; 
✓ чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної 

влади у забезпеченні національної безпеки; 
✓ демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

держави та іншими структурами в системі національної безпеки; 
✓ використання в інтересах України міждержавних систем та ме-

ханізмів міжнародної колективної безпеки[1].  
Діяльність державних органів щодо реалізації конкретних завдань захи-

сту інформаційної безпеки відбувається за допомогою специфічних методів. 
Ґрунтуючись на концепції побудови системи інформаційної безпеки у форматі 
двох керівних центрів, які представлені відповідно законодавчим органом і 
вищими органами виконавчої влади, ми можемо зафіксувати межі їх впливу 
наступним чином. Законодавчому органу – Верховній Раді України відводить-
ся роль постановки завдань – визначення основних параметрів інформаційної 
безпеки, а також виконання певних контролюючих функцій.  

В свою чергу, безпосередньо реалізація державної політики інфор-
маційної безпеки відбувається через систему органів виконавчої влади. У 
зв’язку із цим, саме методи соціального регулювання і управління, які є в ар-
сеналі виконавчої влади, набувають виключного значення для проведення 
політики інформаційної безпеки, з метою досягнення необхідних параметрів 
функціонування інформаційної сфери держави.  

Специфіка форм та методів реалізації державної політики інфор-
маційної безпеки обумовлюється насамперед складними і багатогранними ха-
рактеристиками самої інформації і інформаційних відносин. Насамперед, це 
стосується балансу між інформаційними свободами людини і необхідністю 
державного втручання в інформаційні відносини. Проблема цього балансу є 
першочерговою, враховуючи відсутність в Україні сталих демократичних тра-
дицій, високу ступінь корумпованості і криміналізації держави і суспільства. 
Можливо часткове її вирішення полягає у площині реформування інфор-
маційного законодавства та створенні дієвих механізмів захисту громадянами 
своїх прав. При цьому підкреслимо, що реформування влади в напрямку 
орієнтації на використання інформаційного ресурсу та регулятивного впливу 
ще не означає демократизму цієї влади. Навпаки, розвиток засобів масової 
комунікації та інформаційних технологій надає органам влади можливість 
здійснювати тотальний контроль щодо своїх громадян та маніпулювати 
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свідомістю мас, що може привести до обмеження громадянських прав і свобод 
людини, формування нових типів зловживання владою.  

У цьому контексті важливу роль виконують інституції громадянського 
суспільства. Мова йде не лише про контроль над владою через політичні ме-
ханізми, але й над діяльністю великої кількості недержавних суб’єктів, від 
яких залежать умови інформаційних процесів в Україні. Це і підприємці, і 
працівники освіти, науки, культури, і політичні, громадські рухи тощо. Під-
креслимо, що ефективна діяльність недержавного сектору можлива лише за 
умовдемократизації суспільства [3]. 

Іще одним базисом державної політики в сфері забезпечення інфор-
маційної безпеки є дотримання принципів адекватності способів і методів за-
хисту інформаційної безпеки конкретним викликам та загрозам. Дані прин-
ципивиступають гальмуючим фактором щодо можливих утисків демократич-
них прав та свобод під приводом захисту інформаційної безпеки. Дотримання 
принципу адекватності, насамперед, вимагає чіткого законодавчого визна-
чення критеріїв і видів загроз інформаційній безпеці України, можливих дій у 
відповідь. В свою чергу, використання різних форм та методів регулювання 
інформаційної безпеки держави обумовлюється, передусім, специфікою 
об’єкту інформаційної безпеки. 

Насамкінець відзначимо, що питання забезпечення інформаційної без-
пеки сьогодні для України знаходяться на одному рівні із захистом сувереніте-
ту і територіальної цілісності, забезпеченням її економічної стабільності. Ро-
бота над концепцією інформаційної безпеки України повинна бути спрямова-
на на систематизацію питань, щодо забезпечення інформаційної безпеки 
країни, визначення методів і засобів захисту життєво важливих інтересів осо-
бистості, суспільства, держави в інформаційній сфері, створення засад для 
формування державної політики інформаційної безпеки, розвитку інфор-
маційного простору країни. 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про основи національної безпеки України».                     

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 
2. Малик Я., Береза О. Забезпечення інформаційної безпеки України у 

контексті світового досвіду // Збірник наукових праць: «Ефективність 
державного управління». 2012. Вип. 32. С. 20-27. 

Чинники ескалації загроз інформаційній безпеці України. Аналітична 
доповідь УЦЕПД. URL:http: // www.uceps.com.ua 

 
ВІЙНА ЯК ВИКЛИК ДЛЯ СИСТЕМИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ 
Оксана Дуфенюк, 

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри кримінального 
процесу та криміналістики факультету №1 ІПФПНП  

Львівського державного університету внутрішніх справ 
 

Від моменту впровадження в Україні воєнного стану система кри-
мінального правосуддя як потяг з усім вантажем як вдалого, так і проблемно-
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го досвіду рушила на нові законодавчі та правозастосовні рейки, які прокла-
даються на очах перед рухомим локомотивом. Зупинятися не можна, адже 
цінність матеріальної та процесуальної справедливості як ключової мети кри-
мінального провадження не тільки не ховається у тінь того жаху, який несе за 
собою війна, а навпаки посилюється у світлі тих подій, які пов’язані зі зброй-
ною агресією і мають наслідком вчинення тисяч порушень міжнародного гу-
манітарного права. Правники-практики, законодавці, наукова спільнота 
об’єднали зусилля для «латання дірок» в нормативно-правовій матерії та 
практиці, зумовлених відсутністю досвіду функціонування системи в умовах 
такого особливого режиму. Для прийняття стратегічних рішень важливо уза-
гальнити ті напрямки, де особливо критичною є потреба оптимізації. Нижче 
запропоновано дескрипцію трьох таких напрямків, що відображає мету і но-
визну наукової розвідки. 

І. Потреба оптимізації правового регулювання криміналь-
ного провадження під час воєнного стану. Якість кримінального про-
цесуального законодавства відноситься до оцінних категорій і означає його 
здатність виконати свої завдання та задовольнити соціально-правові очіку-
вання від їх реалізації [1, с. 103].  Останнім часом можна спостерігати тенден-
цію «турборежиму» внесення змін до законодавчих актів, які стосуються пра-
вового регулювання суспільних відносин, які виникають у сфері кримінально-
го процесу. І якщо, за звичай, мова про таку швидкість і частоту новелізацій 
має негативну конотацію через недостатню обґрунтованість, збалансованість, 
недостатнє обговорення, недосконалу юридичну конструкцію, відсутність ро-
зробленого механізму реалізації тощо, то перед обличчям сучасних викликів 
цілком закономірним і правильним є оперативне реагування на запити прак-
тики, впровадження тимчасових інститутів, апробація із наступним вдоскона-
ленням або відмовою від раніше запропонованих рішень.  

Мотиви змін очевидні: (1) забезпечити безпеку учасників кримінально-
го провадження; (2) гарантувати в максимально можливий спосіб доступ 
до правосуддя і верховенство права в умовах, коли відсутній зв'язок, Інтер-
нет, електрика, що перешкоджає виконанню певних завдань (наприклад, вне-
сення даних в ЄРДР, розподіл справ у судах); коли відсутній доступ до 
адміністративних будівель правоохоронних чи судових органів через їх руй-
нування, захоплення бойовиками країни-агресора; коли з об’єктивних причин 
неможливе ухвалення певних рішень, отримання дозволів, фіксація дій чи за-
лучення осіб (понятих, захисників, перекладачів) у звичайному порядку; (3) 
посилити обороноздатність держави шляхом надання можливості підо-
зрюваному, обвинуваченому реалізувати прагнення особистої участі у  за-
безпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, що може 
бути реалізовано через впровадження двох нових правових механізмів: пере-
рахунок грошових коштів, сплачених у якості застави, на розрахунковий раху-
нок Збройних сил України; скасування запобіжного заходу у вигляді триман-
ня під вартою для проходження військової служби за призовом під час 
мобілізації, на особливий період. Отже, впроваджені сьогодні зміни стосують-
ся − 
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− засад кримінального провадження (наприклад, загальні засади 
(ч. 3 ст. 7 КПК); безпосередність дослідження показань (ч. 4 ст. 95; ч. 11 ст. 615 
КПК)); 

− територіальної підслідності (наприклад, ч. 4, ч. 9 ст. 615 КПК); 
− процесуальних строків (наприклад, п. 3 ч. 1 ст. 615; ч. 2, ч. 8 ст. 615 

КПК);  
− перерозподілу окремих повноважень (наприклад, ч. 5 ст. 36; ч. 4 

ст. 39; п. 2, 4, 6 ч. 1 ст. 615 КПК);  
− прийняття процесуальних рішень (наприклад, внесення даних до 

ЄРДР (ч. 1, 2 ст. 219; п. 1 ч. 1 ст. 615 КПК); застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження (п. 2, 6 ч. 1 ст. 615, ст. 616 КПК); підстав для зу-
пинення кримінального провадження (п. 4 ч. 1 ст. 280; ч. 1 ст. 282 КПК) розг-
ляду скарг (п. 4 ч. 1 ст. 615 КПК));  

− проведення окремих слідчих (розшукових) дій (наприклад, ч. 4, 
ч. 7 ст. 223; ч. 12 ст. 615 КПК);  

− цифровізації кримінального провадження (ч. 14 ст. 615 КПК). 
Безумовно, роботу у цьому напрямі не можна вважати завершеною, 

адже постійно з’являються нові проблемні питання, можуть виникати розбіж-
ності у трактуванні понять, застосуванні інститутів, організації відомчої, між-
відомчої та міжнародної взаємодії. Проте, як слушно зазначає В. Михайленко, 
навіть за наявності питань до якості окремих внесених змін, слід констатувати 
їх безумовну необхідність, оскільки вони здатні захистити від негативного 
впливу невизначеності багатьох процедурних питань [2]. Відтак, не зважаючи 
на прорахунки та колізії, а точніше з огляду на їх існування, творення оптима-
льної моделі кримінального провадження в умовах воєнного стану, принаймні 
до моменту його відміни, має бути одним із пріоритетних напрямів гуманіта-
рної політики держави. 

ІІ. Потреба оптимізації алгоритму дій органів криміналь-
ного правосуддя перед викликами та загрозами, пов’язаними із 
окупацією та деокупацією. У перші тижні збройної агресії почала надхо-
дити інформація про пошкодження, руйнування, захоплення будівель судів, 
погрози щодо суддів, втрату зв’язку з окремими з них на окупованих тери-
торіях.  У березні 2022 р. Верховний Суд опублікував карту територій України, 
де у зв’язку з війною не здійснювалося правосуддя судами загальної юрисдик-
ції (1 район Миколаївської, 3 − Житомирської, 4 − Київської, 9 − Донецької, 14 
− Запорізької, 16 − Луганської, 18 − Харківської, 21 − Херсонської, 25 − 
Чернігівської областей). За даними Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики станом на 21 березня 2022 р. не працювало 20% місцевих та 
апеляційних судів [3].  

Голова Верховного Суду своїм розпорядженням № 6/0/9-22 від 
13.03.2022 затвердив Рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на 
випадок захоплення населеного пункту та/або суду чи безпосередньої за-
грози його захоплення. У цьому документі з урахуванням ситуації представни-
кам української Феміди рекомендовано діяти, усвідомлюючи, що збереження 
життя та здоров’я людей є їхнім пріоритетом; очікувати евакуаційних кори-
дорів; за можливості вивезти судові справи; знищити документи, що містять 
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державну таємницю; забезпечити схоронність особових справ та трудових 
книжок персоналу; вивезені справи, вміст серверів, мантії і нагрудні знаки 
суддів передати до суду, якому визначено підсудність замість суду, діяльність 
якого припинено; забезпечити схоронність печаток суду або за неможливості 
вивезення їх знищити; про припинення роботи суду необхідно невідкладно 
повідомити вищі органи судової влади; уникати переговорів з окупантами і не 
погоджуватися на пропозиції співпраці; продовжувати здійснювати виплати 
суддям і працівникам апарату суду згідно з вимогами законодавства до 
вирішення питання про відрядження [4, с. 36]. Аналогічні роз’яснення дій в 
умовах окупації  мали б мати органи прокуратури, досудового розслідування, 
оперативні та експертні підрозділи. 

Сьогодні ситуація у районах активних бойових дій продовжує залишати-
ся складною, але значна частина території вже де окупована, але залишається 
небезпечною через мінування, загрозу артилерійських обстрілів, повторного 
вторгнення. Тут також потрібна алгоритмізація дій щодо відновлення роботи 
вцілілих інституцій, вирішення питань переміщення, об’єднання чи реор-
ганізації органів державної влади з урахуванням необхідності забезпечити, з 
одного боку, їх функціонування у безпечних умовах, а з іншого − зберегти те-
риторіальну доступність до правосуддя для мешканців територіальних громад.     

ІІІ. Потреба оптимізації методичного, тактичного та 
логістичного забезпечення розслідування воєнних злочинів. Йдеть-
ся про необхідність посилення уваги до стандартизації процесу досудового 
розслідування в умовах воєнного стану; розробки спеціалізованих методик 
розслідування воєнних злочинів; алгоритмізації процесу моніторингу тери-
торії, тактики проведення слідчих (розшукових) дій, збирання доказів, роботи 
на специфічних місцях події, де сталися масштабні руйнування, виявлено ма-
сові поховання («братські могили»), виявлено сліди використання забороне-
них боєприпасів тощо; алгоритмізація аналітичної роботи з цифровою інфор-
мацією з відкритих джерел, відеодоказів, систематизація даних та створення 
спеціальних електронних баз епізодів злочинної діяльності, баз доказів. 

Оскільки на деокупованих територіях, на територіях, наближених до лі-
нії фронту найбільш ускладнена обстановка, фіксуються тисячі порушень пра-
вил та звичаїв війни та інших воєнних злочинів, виявляються десятки тисяч 
потерпілих та свідків для системи кримінального правосуддя з’являються до-
даткові виклики, пов’язані з необхідністю якісного документування таких фа-
ктів та забезпечення невідворотності покарання винних. У світовій практиці 
значна увага приділяється логістиці процесу розслідування, адже силами 
окремого підрозділу задокументувати таку величезну кількість фактів зло-
чинних порушень міжнародного гуманітарного права вкрай складно, а зре-
штою неможливо. Логістика передбачає організацію відрядження персоналу, 
транспортування та розподіл ресурсів, обладнання, криміналістичної техніки, 
які необхідні для ефективного виконання завдань в «польових умовах». 
Окремої уваги потребує  перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців. 

Підсумуємо сказане. Проблемні питання функціонування системи кри-
мінального правосуддя під час війни є і будуть, а підведення історичних під-
сумків слід очікувати у темпоральній перспективі, у поствоєнний період, коли 
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стане відкритою судова практика, стане можливим аналіз застосування інсти-
туту оскарження, будуть ухвалені рішення ЄСПЛ, до якого, ймовірно, зверта-
тимуться ті, хто вважатиме необґрунтованими порушення конвенційних прав 
та свобод під час кримінального провадження в умовах воєнного стану. Якість 
документування воєнних злочинів буде встановлено національними судами та 
міжнародними уповноваженими інституціями.  
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 
Леся Клевака, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри  
психології та педагогіки Національного університету  

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 
Війна торкнулась кожного. Немає куточка України, немає місця на карті 

світу де б не знали про напад Росії на Україну і початок війни. Війна = стрес. 
Стрес, що відчувають не лише дорослі, для яких ситуація цілком зрозуміла, а й 
діти. Постійне відчуття небезпеки, підвищена тривожність, зміна звичного 
графіку дня, тай взагалі постійні зміни та переміщення – можуть не лише 
збити дитину з пантелику, а й дуже її налякати. Саме тому, під час війни важ-
ливо підтримувати стабільний психологічний стан, особливо у маленьких ді-
тей.  

Освітній омбудсмен України зазначає, що діти різного віку реагують на 
військові події, стрес та сприймають кризову ситуацію. Діти від народження 
до 3 років відчувають дратівливість, плачуть, можуть проявляти надокучливу 
або агресивну поведінку та боятися незрозумілих звуків, криків, різких рухів і 
потребують фізичної близькості батьків. Тому їм насамперед потрібно забез-
печити присутність батьків та їхній тактильний контакт. Діти 4–6 років часто 
відчувають безпорадність та безсилля, страх розлуки, у своїх іграх можуть від-
бивати аспекти ситуації, відмовлятися визнавати ситуацію та заглиблюватися 
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в себе й не бажати спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони потребу-
ють насамперед безпеки, тому батькам варто заспокоїти дитину, що і вона, і 
самі батьки в безпеці. Психологи звертають увагу, що практично у всіх дітей, 
особливо молодших, зараз спостерігається певний регрес – діти капризують, 
не виконують домовленості, втрачають деякі навички. Це абсолютно норма-
льно, й у цій ситуації батькам не треба лякатися такої поведінки дітей [3]. 

Діти у сприйнятті світу та життєвих обставин орієнтуються на поведінку 
батьків. Що впевненіше поводяться батьки, то захищеніше почуваються діти. 
Адже дошкільнята виробляють власну модель поведінки, спостерігаючи за 
значущими дорослими. Відтак, перед тим як говорити з дитиною, дорослому 
необхідно заспокоїтися, щоб не завдати шкоди дитині. Батькам потрібно про-
демонструвати надійність: варто сказати дитині, що ви зробите все, щоб захи-
стити себе і її від небезпеки. Також поясніть дитині, що зараз дуже важливо 
слухатися старших –батька, маму, бабусю, дідуся не сперечатися з дорослими 
та слідувати за тим, хто відповідальний за безпеку [4]. 

Якщо доводиться евакуюватися, варто дитині пояснити, чому це життє-
во необхідно [1].Для того аби виконати цей пункт дорослому потрібно скласти 
маршрут в укриття та проговорити з дитиною інструкцію щодо послідовності 
її дій. Не намагайтесь згладити гострі кути, просто вживайте короткі та чіткі 
фрази. Оскільки, діти краще сприймають інформацію наочно найкращим ва-
ріантом для пояснення буде малюнок. Зобразіть карту укриття, локації які там 
знаходяться, його функціонал, де знаходиться вхід та вихід. Так дитина шви-
дше сприймає інформацію, адже діти краще сприймають наоч-
но[2].Проводьте алегорії з улюбленими казками. Коли збираєте дитину в ук-
риття, поясніть, що кожен герой казок проходить випробовування на сміли-
вість та можливість витримати щось неприємне. Пригадайте улюблені казки 
вашої дитини та які там були випробовування [1]. 

Потрібно аби дитина проговорвала з дорослими ситуацію та свій емо-
ційний стан, ставила запитання, які її цікавлять чи турбують. Якщо дитина 
впала в стан ступору, то важливо повернути дитину до вербальної відповіді та 
діяльності. Поставте три найпростіших запитання й чекайте відповіді. Можна 
також масажувати кінчики пальців, мочки вух, запропонувати гру, або ж дати 
завдання щодо дії (принеси, подай, зроби), також дати випити води, чаю, пої-
сти та обійняти. Реагуйте на потреби дитини, задовольняйте їх за можливості 
– це поверне дитину до відчуття безпеки. Також завжди можна зайнятись з 
дитиною рукоділлям, наприклад ліпленням з пластиліну. Це заняття дозво-
лить і дорослому відволіктись від буденності та новин  і стане чудовим спосо-
бом для розвитку дрібної моторики рук. Доречі, такі маніпуляції не лише роз-
вивають дитячий мозок, а й допомагають підтримати мозкову активність до-
рослого[2]. 

   Якщо дитина переживає чи відчуває злість через те, що відбувається 
навколо, слова «не переживай» чи «тобі не варто злитись» не є достатньо діє-
вими. Скажіть: «Я бачу / мені здається, що ти налякана / злишся». Дитина бу-
де розуміти, що вона не залишилась сам на сам зі своїми переживаннями. У 
якості підтримки не варто давати обіцянок, які не залежать від вас: «все буде 
добре», «нічого не станеться», натомість скажіть: «що б не сталось, головне – 
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ми одне в одного є». Якщо діти грають чи малюють «війну» – не забороняйте 
їм. Програйте, прокричіть, озвучте, промалюйте емоцію. Це допоможе впора-
тися з емоціями та знизити рівень тривоги, напруги[2]. 

Тілесний контакт допоможе знизити рівень напруги та допоможе дитині 
заспокоїтись. Навчіть дитину заспокоюватись самостійно.  Для цього вам при-
годяться такі вправи: «Обійми метелика» – дитина обіймає свої плечі двома 
руками та може себе похлопати по плечах. «Кокон» – права рука дитини 
обіймає ліве плече, а ліва рука живіт. Важливо слідкувати, як дитина дихає і 
чи не затримує дихання.Окрім того, якщо дорослий з дитиною йдуть в бомбо-
сховище, то візьміть іграшки. Нехай дитина грає, розвивається. Створіть з нею 
якусь ігрову ситуацію. Для того, щоб вона увійшла в цю гру і їй було менш бо-
лісно сприймати все те, що відбувається навколо. 

    Допомогти вийти зі стану ступору та знизити рівень стресу – це відно-
вити стабільне дихання. Можна спробувати таку вправу: вдих носом і повіль-
ний видих ротом, можна зі звуками «А», «О», подихати декілька разів живо-
том. Відновлення стабільного дихання та фізичної активності допоможе зни-
зити рівень впливу події та стресу на організм. Варто не забувати і про читан-
ня разом з дитиною, повчальні історії мають позитивний вплив на психіку ди-
тини, та допомагають сприймати ситуацію не так гостро. Добро завжди пере-
магає зло, саме цей принцип сповідується у всіх казках[2]. 

Дорослим рекомендується закінчувати розмови з обережністю. Важливо 
аби дитина знала, що вона не залишиться на самоті. Після завершення розмо-
ви про важливі речі, оцініть емоційний стан та рівень фізичного реагування: 
спостерігайте за мовою тіла, оцінюйте рівень занепокоєння. Завершуйте на 
позитивному, створюйте спільні традиції дня та його завершення (обійматися, 
молитися, пити чай або ж співати). Обмежте кількість розмов та прослухову-
вання новин про війну в присутності дитини. Такий собі невеличкий інфор-
маційний вакуум, який дозволить відділити дитину від негативних наслідків 
війни[2]. 

Варто пам’ятати, що психіка дітей має величезні резерви самовіднов-
лення і саморегуляції. Продовжуйте оточувати дитину любов’ю і турботою. 
Все буде Україна! 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ  
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 
Катерина Клименко, 

кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка відділу  
бюджетної системи ДННУ «Академія фінансового управління» 

Максим Савостьяненко, 
старший науковий співробітник відділу бюджетної системи  

ДННУ «Академія фінансового управління» 
 

У світовій фінансовій системі ринок небанківських фінансових послуг є 
одним із найефективніших механізмів залучення, розподілу й перерозподілу 
фінансових ресурсів, і його значення в сучасних умовах зростає. Перспективи 
розвитку цього ринку залежать від ефективності державної регуляторної полі-
тики, функціональності нормативно-правових актів, спрямованих на ство-
рення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, забезпечення 
конкуренції на фінансовому ринку, запобігання діяльності недобросовісних 
компаній, координованості із сучасними процесами реформування економіки. 

Мета дослідження полягає у визначенні проблемних аспектів ринку не-
банківських фінансових послуг України, проведенні оцінки поточного стану 
його нормативно-правового регулювання та обґрунтуванні стратегічних на-
прямів його подальшого розвитку в умовах воєнного стану. 

В Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 
«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 
2102-ІХ від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента Украї-
ни «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан [1]. 

Очевидно, що вітчизняний РНБФП в даних умовах потребує дієвих реа-
німаційних заходів, а отже, чималої державної підтримки.Вкрай важливо вне-
сти відповідні зміни до нормативно-правових актів, конкретизувавши завдан-
ня та цілі. Такі кроки вимагають комплексного бачення перспектив законода-
вчої підтримки національних реформ і утворюють систему антикризових за-
ходів, покликану втілити в державне управління фінансовим сектором зага-
лом та ринком небанківських фінансових установ зокрема засади стратегічно-
го управління, які мають превентивний характер. 

Для уникнення незаконного використання агресором відкритої інфор-
мації про учасників ринку небанківських фінансових послуг України та з ме-
тою посилення безпеки НБУ обмежив доступ до неї під час дії воєнного стану. 
Так, регулятор обмежив відкритий доступ користувачів до даних з окремих 
реєстрів та переліків. Зокрема, Державного реєстру фінансових установ, ре-
єстру колекторських компаній, Державного реєстру страхових та перестрахо-
вих брокерів, переліку небанківських фінансових груп тощо. 

 Крім того, припинено доступ до Комплексної інформаційної системи 
НБУ (КІС НБУ). Доступ до цієї системи надаватиметься авторизованим у КІС 
НБУ надавачам фінансових послуг. Упродовж дії воєнного стану інформація 
про структуру власності надавачів фінансових послуг та колекторських ком-
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паній не буде розміщуватися на сторінках офіційного Інтернет-
представництва НБУ [2]. 

НБУ на час дії воєнного стану врегулював діяльність учасників ринку 
небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, платіжного 
ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на 
надання банкам послуг з інкасації. Для окремих учасників ринку встановлю-
ється ряд додаткових послаблень. До страховиків не застосовуватимуться за-
ходи впливу за порушення обов’язкових критеріїв і нормативів достатності 
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 
ризиковості операцій страховика. До кредитних спілок не застосовуватимуть-
ся заходи впливу за порушення обов’язкових фінансових нормативів та вимог, 
що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спі-
лок.  

Також регулятор не застосовуватиме заходи впливу за порушення стро-
ків проведення чергових загальних зборів членів кредитної спілки за підсум-
ками 2021 року. До фінансових компаній-гарантів не застосовуватимуться за-
ходи впливу за порушення обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що 
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. До небанківських 
фінансових груп, відповідальної особи, інших учасників небанківської фінан-
сової групи не застосовуватимуться заходи впливу за порушення вимог щодо 
достатності регулятивного капіталу, складання та подання консолідованої та 
субконсолідованої звітності та інформації. [3]. 

У квітні 2022 р. кількість учасників небанківського фінансового ринку 
зменшилася до 1 664 (станом на 30 квітня 2022 р.) з 1 682 (станом на 31 берез-
ня 2022 р.). Упродовж квітня Національний банк не реєстрував нових учасни-
ків ринку небанківських фінансових послуг. Водночас із реєстрів примусово 
виключено 18 кредитних спілок. Станом на 30 квітня 2022 р. на небанківсько-
му ринку працювали 132 страховики non-life (порівняно з попереднім місяцем 
кількість не змінилася) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 197 
ломбардів (кількість не змінилася), 187 кредитних спілок (було 205), 110 лізи-
нгових компаній (кількість не змінилася), 894 фінансові компанії (кількість не 
змінилася), 64 страхові брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських 
компаній (кількість не змінилася). Крім того, на ринку визнано 24 банківські 
групи та 23 небанківські фінансові групи (у квітні 2022 р. було припинено ви-
знання небанківської фінансової групи “АВЕРС”).  

На платіжному ринку діє 37 національних платіжних систем (у березні 
було 38), ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем. У квітні 
було скасовано реєстрацію внутрішньобанківської платіжної системи Unite 
Express, створеної резидентами. У квітні до НБУ надійшло 23 запити від учас-
ників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фі-
нансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 8. Кількість запитів 
щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 7, страховиків – 8. [4]. 

НБУ у зв’язку з воєнним станом продовжує знижувати регуляторне на-
вантаження на кредитні спілки та удосконалювати нормативно-правову базу 
для ринків небанківських фінансових послуг.Так, кредитним спілкам дозво-
лено визначати рівень прострочення договорів кредиту відповідно до нових 
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умов договору кредиту, пов’язаних із реструктуризацією зобов’язань за таким 
договором.Крім того, кредитним спілкам продовжено максимально можли-
вий строк (до 18 місяців) дії плану відновлення фінансової стабільності, а та-
кож знято обмеження на пролонгацію кредитних договорів, укладених із 
пов’язаними особами кредитної спілки.Також НБУ може з власної ініціативи 
продовжувати строк виконання рішень про застосування заходів впливу, тер-
мін виконання яких припадає (припав) на період воєнного стану в Україні та 
30 календарних днів із дня його припинення або скасування, щодо всіх учас-
ників ринку небанківських фінансових послуг.Ці та інші зміни передбачені 
постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2022 року 
№ 97 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку Ук-
раїни від 06 березня 2022 року № 39" (Постанова набирає чинності з 11 травня 
2022 року). [5]. 

Регулятор заборонив громадянам Росії, а також особам, що постійно 
проживають у Росії, та російським компаніям, які є власниками істотної участі 
(від 10%) у страхових, лізингових, фінансових, факторингових компаніях та 
інших надавачах небанківських фінансових послуг, прямо чи опосередковано 
користуватися правом голосу та брати участь в управлінні компанією до ска-
сування чи припинення воєнного стану в Україні.Надавачі фінансових послуг, 
у яких власниками істотної участі є громадяни РФ чи компанії, зареєстровані в 
РФ, можуть звернутися до НБУ для призначення довіреної особи, якій можна 
передати право їх голосу.Для цього необхідно подати пропозиції щодо не 
менше двох кандидатур, а також документи для ідентифікації таких фізичних 
осіб та оцінки їх ділової репутації. Довіреними особами не зможуть бути гро-
мадяни РФ та особи, що мають постійне місце проживання в РФ. 

Для підтримання учасників РНБФП перенесено строки приведення у ві-
дповідність їх діяльності до вимог Положення про ліцензування та реєстрацію 
надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надан-
ня фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 24 груд-
ня 2021 № 153. Строк перенесення – шість місяців із дня припинення чи ска-
сування воєнного стану в Україні. Такі зміни затверджені постановою Прав-
ління НБУ від 4 травня 2022 року № 93 "Про внесення змін до постанови 
Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 та 
врегулювання деяких питань у діяльності надавачів фінансових послуг"[6]. 

Перспективи подальших досліджень окресленої проблематики вбача-
ються в розробленні проекту Програми розвитку ринку небанківських фінан-
сових послуг України на середньострокову перспективу, яка має бути стратегі-
чно вивіреною та ґрунтуватися на цілісній, інтегративній моделі системи 
принципів правової держави й галузевих правових засадах, одним із компо-
нентів котрої повинен стати вектор розвитку вітчизняного ринку небанківсь-
ких фінансових послуг із відповідними затвердженими фінансовими індика-
торами на період повоєнного відновлення. 
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Нематеріальна культурна спадщина відображає багатовіковий досвід, 

духовні стремління кожної нації, кожної народності, є базою сталого розвитку 
суспільства, основою всіх сучасних видів і форм культури, дієвим засобом фо-
рмування патріотичного громадянського суспільства, особистих якостей кож-
ної окремої людини, толерантності, духовності і моральності населення. 

Відповідно до п. 16 ст. 1 ЗУ «Про культуру» «Нематеріальна культурна 
спадщина – це звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що пе-
редаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами 
та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, істо-
рії та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким 
чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини». 

Нематеріальна культурна спадщина (НКС) є відображенням цінностей, 
менталітету народу, національної етнічної культури, фактично основною від-
мінністю населення однієї країни від іншої, яка у випадку військових дій 
спрямованих на знищення окремого народу або нації (геноциду) може стати 
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одним з основних об’єктів знищення, зокрема і задля так званої «денацифіка-
ції».Наприклад, нині в Україні на тимчасово окупованих територіях загарбни-
ки забороняють вивчення української мови, підрозділи російської «воєнної 
поліції» вилучають з всіх бібліотечних фондів та знищують книжки з україн-
ської мови, історії України, української літератури [3]. Такі дії ймовірно мають 
наметі підміну у дітей та дорослих громадян України знань історії України, рі-
дної мови тощо на російські. Тобто здійснюють фактично заміну НКС України 
російською НКС. Таке, зокрема, може значно ускладнити звільнення ВСУ 
тимчасово окупованих територій в разі тривалої підміни.Н. Мак’явеллі зазна-
чав, що «для вторгнення до чужої країни володар, який навіть має сильне вій-
сько, повинен забезпечити собі сприяння її мешканців», населення країни має 
мати спільні звичаї та однакову мову[4] або фактично мати впевненість, що 
його НКС є НКС загарбника. 

Нині Міністерством культури та інформаційної політики України акцен-
товано увагу на захисті саме матеріальної культурної спадщини: «Культурні 
цінності України як матеріальні об’єкти є свідченням історичного становлення 
Українського народу, української нації, є частиною світової культурної спад-
щини, а отже безумовно підлягають збереженню і захисту від знищення чи 
пошкодження. Культурні цінності України знаходяться, зокрема, в музеях, га-
лереях, заповідниках, бібліотеках, архівах, інших закладах культури на всій 
території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України, 
де періодично зазнають значних пошкоджень або знищення, зокрема внаслі-
док збройної агресії.» [1]Українським культурним фондом розроблено мапу 
культурних втрат, прикладами воєнних злочинів щодо культурної спадщини 
наведено: пошкодження старовинних будівель (пам´яток архітектури), істо-
ричних кладовищ, пам’ятників, релігійних споруд, творів мистецтва, пам’яток 
природи, будівель закладів культури – театрів, музеїв, бібліотек та ін.[2]; руй-
нування археологічних об’єктів – курганів, валів давніх земляних укріплень, 
місць розкопок та ін. [2]; факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок 
застосування сили та зброї окупантом при спробі пошкодження культурних 
об´єктів[2]; захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, 
бібліотек та інших закладів культури [2]. 

Отже,в зазначеному документі йдеться про захист виключно матеріаль-
ної культурної спадщини. При цьому в разівтрати або знищення того чи іншо-
го елементу (об’єкту, прояву) НКС внаслідок військових дій в України не пе-
редбачено правового механізму його відновлення. 

Не враховано, що однією з найбільших загроз життєздатності НКС є 
скорочення кількості її носіївна території України через загибель, виїзд в ева-
куацію закордон, а також втрати аутентичних умов відтворення елементів 
(об’єктів, проявів) НКС та оригінальних засобів необхідних для такого відтво-
рення. носії НКС відіграють центральну роль у збереженні життєздатності 
НКС поряд з музеями. 

Внаслідок недосконалого адміністративно-правового забезпечення охо-
рони НКС Українивідсутні правові механізми охорони:носіїв НКС України, їх 
прав (зокрема, через відсутність законодавчого закріплення таких прав), міс-
цевості та умов, в яких може існувати елемент (об’єкт, прояв) НКС тощо, що 
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посилюється військовими діями. На нашу думку,це забезпечення охорони 
НКС в умовах війни має бути комплексною, системною діяльністю, яка здійс-
нюється з боку держави та її уповноважених органів відносно кожного елеме-
нту (об’єкту, прояву) НКС, їх носіїв,ін. 

Основними напрямками розвитку адміністративно-правового забезпе-
чення охорони НКС України в умовах війни мають бути: 

1) термінова розробкавідповідних нормативно-правовихактів щодо за-
безпечення здійснення охорони та збереженняелементів (об’єктів, проявів) 
НКС України в умовах війни. 

2) створення в терміновому порядку необхідних реєстрів в сфері НКС 
України, зокрема носіїв НКС України, відповідних елементів (об’єктів, про-
явів) НКС України з подальшою розробкою за аналогією з матеріальною куль-
турною спадщиною Мапи НКС України, з позначенням тієї що перебуває під 
загрозою зникнення внаслідок воєнних дій або перебування території під оку-
пацією. 

3) формування національної офіційної бази данихелементів (об’єктів, 
проявів) НКС народів Україниз застосуванням інформаційних технологій, з 
наявним описом та відео щодо відтворення кожного окремого елементу 
(об’єкту, прояву) НКС України. 

4) визначення та закріплення на законодавчому рівні перелікуяк адміні-
стративних правопорушень, так і кримінальних злочинів в сфері НКС, в тому 
числі і воєнних,направлених на знищення НКС України як складової геноци-
ду Українського народу; 

5) розроблення з подальшим прийняттям державних цільових програм, 
спрямованих на відновленняелементів (об’єктів, проявів) НКС України та ау-
тентичних умов їх відтворення. 

Цей перелік напрямів розвитку адміністративно-правового забезпечен-
ня охорони НКС України не є вичерпним, оскільки окремі елементи (об’єкти, 
прояви) НКС України перебувають під загрозою повного знищення. 

Список використаних джерел: 
1. Захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 

https://mkip.gov.ua/content/zahist-kulturnih-cinnostey-u-razi-zbroynogo-
konfliktu.html (дата звернення: 10.05.2022). 

2. Збираємо свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених 
російськими окупаційними військами на території України. 
https://culturecrimes.mkip.gov.ua/ (дата звернення: 10.05.2022). 

3. Карловський Д. Окупанти на захоплених територіях борються з пі-
дручниками історії, Стусом і Бандерою. https://www.pravda.com.ua/news/-
2022/03/24/7334252/ (дата звернення: 10.05.2022). 

4. Макъявеллі Н. Державець. URL: https://knigogo.com.ua/chitati-
online/-derzhavets/(дата звернення: 10.05.2022). 
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ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 
НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 
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кандидатка економічних наук, доцентка,   

доцентка кафедри міжнародних економічних відносин  
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Анастасія Іващенко, 
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спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  
Львівського торговельно-економічного університету 

 
Війна нанесла значну шкоду українській економіці, однак ця ситуація 

вплинула не тільки на Україну, а й на весь світ загалом. Економічні наслідки 
вторгнення Росії в Україну вже дуже серйозні, і якщо конфлікт продовжиться, 
шкода для світової економіки буде ще більш руйнівною. Війна між росією та 
Україною впливає на економіку країн Європи, Азії, Океанії, Австралії, Африки 
та Америки трьома шляхами: фінансові санкції, ціни на товари сировини та 
перебої у поставках. 

22 лютого 2022 року значна кількість країн опублікували перший пакет 
санкцій за визнання «незалежності» ДНР та ЛНР. США заборонила інвесту-
вання у невизнанні республіки, ввела санкції проти переліку банків, які фі-
нансують оборонну промисловість, а також проти дітей вищих російських чи-
новників. Німеччина призупинила сертифікацію магістрального газопроводу 
«Північний потік-2», відкликавши чинний звіт Міністерства економіки з ана-
лізу надійності постачання та зажадавши нову оцінку з урахуванням «змін в 
останні кілька днів». Євросоюз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, які 
проголосували 15 лютого 2022 року на підтримку звернення до президента 
Путіна з проханням визнати ДНР і ЛНР, проти 27 фізичних та юридичних 
осіб, які «зіграли роль у підриві або загрозі територіальної цілісності, сувере-
нітету та незалежності України», а також заборонив фінансування російського 
уряду та ЦБ [1]. 

24 лютого 2022 року були запроваджені санкції за вторгнення в Україну 
(другий пакет санкцій проти РФ). Зокрема, президент США Джо Байден анон-
сував «нищівні» санкції проти Росії, що передбачають обмеження можливості 
російських компаній вести розрахунки в доларах, євро, фунтах та єнах; вне-
сення до SDN; внесення до CAPTA; обмеження на імпорт високотехнологічної 
продукції та інше [2]. 

26 лютого 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила 
про запровадження нового пакету санкцій. Спільні санкції США, ЄС, Канади 
та Великої Британії заморожують резерви Центрального банку росії, що зна-
ходяться у банках країн G7 ; скасовують програму «золотих паспортів» для ін-
весторів із росії; відключають частину російських банків від системи SWIFT 
[3]. 

14 березня 2022 року ЄС ухвалив рішення щодо введення 4 пакету санк-
цій проти росії. Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, приче-
тних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської еконо-
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міки.  
Торговельні зв’язки між Росією та ЄС змусили європейських політиків 

неохоче вводити суворі заходи щодо Росії. Економічний вплив санкцій ЄС і 
США є невеликим за межами Росії, хоча західні компанії, які сильно підда-
ються впливу Росії, все одно постраждають. 

Оскільки глобальний вплив санкцій буде обмеженим, аналітики очіку-
ють, що найсерйозніший ефект російсько-українського конфлікту для світової 
економіки буде у вигляді підвищення цін на сировину. Ціни на сировину мо-
жуть підскочити через три фактори: занепокоєння щодо поставок, руйнування 
фізичної інфраструктури та санкції. 

Очікується, що у 2022 році ціни на енергоносії зростуть більш ніж на 50 
відсотків, а у 2023 та 2024 роках вони знизяться. Ціни на неенергетичні това-
ри, включаючи продукцію сільського господарства та метали, згідно з прогно-
зами, зростуть майже на 20 відсотків у 2022 році, а в наступні роки їхнє зрос-
тання також уповільниться. Проте очікується, що ціни на сировинні товари 
залишатимуться набагато вищими, ніж середні показники за останні п'ять ро-
ків. У разі затяжної війни або запровадження додаткових санкцій щодо росії 
рівень цін може виявитися ще вищим, ніж прогнозується в даний час.  

«Товарні ринки переживають один із найбільших за останні десятиліття 
шоків пропозиції через війну в Україні», – зазначив Айхан Косе, директор 
Групи прогнозів Світового банку [4]. 

Фінансові санкції також вплинуть на ланцюжки поставок і торгівлю, 
оскільки компаніям буде важко знайти фінансові канали для здійснення тор-
гівлі з Росією. Крім того, можливе руйнування частини транспортної інфра-
структури (зокрема портів в Україні), посилить існуючі проблеми з ланцюгом 
поставок. 

Морські вантажні маршрути через Чорне море скасовані після рішення 
України припинити комерційне судноплавство. Така ситуація суттєво впливає 
на перевезення зерна. На росію та Україну припадає 24% світових постачань 
пшениці, сукупно вони поставляють світу 73% олії. Зважаючи на перебої з по-
стачанням базових продуктів, відзначається загальносвітовий тренд на зрос-
тання цін. 

 Всесвітня продовольча програма при ООН (WFP) повідомила, що 2022 
стане роком катастрофічного голоду. Проблема торкнеться 44 млн людей у 38 
країнах, зазначили в організації. 

«Оцінки WFP, ймовірно, описують ситуацію, яка склалася в деяких краї-
нах ще до того, що відбувається в Україні. Їхнє населення знаходиться в одно-
му кроці від голоду. Є серйозні побоювання, що ситуація там серйозно погір-
шиться внаслідок української кризи», - сказав старший аналітик із продово-
льчих криз та керівник групи управління з надзвичайних ситуацій та забезпе-
чення стійкості Лука Руссо [4]. 

Економічні наслідки конфлікту відчуватимуться переважно в Україні, 
яка цього року зазнає різкої рецесії. Ті східноєвропейські країни, які найбіль-
ше схильні до торгівлі з Росією, такі як Литва та Латвія, також зазнають удару 
від конфлікту. В інших частинах Європи ЄС постраждають від енергетичної 
кризи та проблем ланцюга поставок і торгівлі. 2022 року світова інфляція під-
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скочить вище 6% [6]. 
Глибина впливу війни на світову економіку, звичайно, залежить від то-

го, як довго триває війна, а також від масштабу руйнувань, які вона спричи-
няє. Немає жодних ознак того, що росія готова поступитися найближчим ча-
сом, незважаючи на те, що на неї накладено ряд міжнародних санкцій, спря-
мованих проти життєво важливих секторів її економіки, від нафти та газу до 
фінансової системи. 

Список використаних джерел: 
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2. Remarks by President Biden on Russia’s Unprovoked and Unjustified 
Attack on Ukraine https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-
remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-
unjustified-attack-on-ukraine/ 

3. Joint Statement on further restrictive economic measures 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1423 

4. Food and Energy Price Shocks from Ukraine War Could Last for Years 
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-
energy-price-shocks-from-ukraine-war 

4. Worsening drought in Horn of Africa puts up to 20 million at risk: WFP 
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116442#:~:text=Time%20is%20fast%20
running%20out,in%20the%20coming%20six%20months.&text=Meanwhile%2C%
20an%20estimated%207.2%20million,levels%20of%20hunger%20and%20malnut
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5. Global economic implications of the Russia-Ukraine war 
https://www.eiu.com/n/global-economic-implications-of-the-russia-ukraine-
war/ 
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Функції забезпечення інформаційної безпеки публічного адміністрування 
можна класифікувати за різними критеріями, проте доцільнішою нам уявляється 
класифікація за критерієм результативності.   

Функція збереження інформаційного суверенітету – це спроможність сис-
теми публічного адміністрування управляти процесами зовнішніх інформаційних 
впливів, даючи відсіч деструктивним інформаційним способам спричинити шко-
ду національній безпеці держави та інтересам громадянського суспільства.   

Функція інформування міжнародного співтовариства щодо порушення про-
тивником законів та звичаїв війни, спричинення шкоди здоров’ю, життю та майну 
цивільного населення передбачає випередження руйнівного впливу фейків та ін-

https://www.reuters.com/business/energy/germanys-scholz-halts-nord-stream-2-certification-2022-02-22/
https://www.reuters.com/business/energy/germanys-scholz-halts-nord-stream-2-certification-2022-02-22/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1423
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-energy-price-shocks-from-ukraine-war
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-energy-price-shocks-from-ukraine-war
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116442#:~:text=Time%20is%20fast%20running%20out,in%20the%20coming%20six%20months.&text=Meanwhile%2C%20an%20estimated%207.2%20million,levels%20of%20hunger%20and%20malnutrition
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116442#:~:text=Time%20is%20fast%20running%20out,in%20the%20coming%20six%20months.&text=Meanwhile%2C%20an%20estimated%207.2%20million,levels%20of%20hunger%20and%20malnutrition
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116442#:~:text=Time%20is%20fast%20running%20out,in%20the%20coming%20six%20months.&text=Meanwhile%2C%20an%20estimated%207.2%20million,levels%20of%20hunger%20and%20malnutrition
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116442#:~:text=Time%20is%20fast%20running%20out,in%20the%20coming%20six%20months.&text=Meanwhile%2C%20an%20estimated%207.2%20million,levels%20of%20hunger%20and%20malnutrition
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ших способів спотворення об’єктивної інформації щодо ведення бойових дій та 
поводження з цивільними особами. Таке випередження досягається завдяки ак-
тивній роботі публічних адміністрацій щодо оприлюднення на широкий міжна-
родний загал фактів, які характеризують дії противника.   

Функція виховання високого рівня інформаційної культури обумовлює 
створення органами публічного адміністрування умов для найповнішого оволо-
діння їх персоналом, а також широкими верствами громадян знаннями, вміннями 
та навичками, які унеможливлюють вразливість системи публічного адміністру-
вання та суспільства від інформаційних атак противника, у тому числі кібератак. 
За умов повномасштабної збройної агресії Російської Федерації таке унеможлив-
лення вразливості виступає однією із складових кібероборони - сукупності полі-
тичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інфо-
рмаційних, правових, організаційних та інших заходів, які здійснюються в кіберп-
росторі та спрямовані на забезпечення захисту суверенітету та обороноздатності 
держави, запобігання виникненню збройного конфлікту та відсіч збройній агресії 
[4].  

Функція консолідації – це спрямованість зусиль публічних адміністрацій на 
створення загальнонаціонального консенсусу, що передбачає об’єднання різних 
суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки на основі усвідомлення загальної 
мети, толерантності та взаємоповаги. З цього приводу хотілося б зробити деякі за-
уваження щодо розуміння сутності такої взаємодії у правовій та демократичній 
державі. Деякі дослідники вважають, що людина і громадянин, демократичне су-
спільство в цілому, зобов’язані відповідати уявленням держави про силу, спрямо-
ваність та періодичність їх громадянської активності в інформаційній сфері. 
Інакше кажучи, держава формулює цілі та способи дій, а громадяни зобов’язані 
безоплатно та беззастережно прикладати максимум зусиль для досягнення таких 
цілей. Так, наприклад, А. Головка пише, що в сучасних умовах інститути грома-
дянського суспільства є повноцінними учасниками процесу забезпечення інфор-
маційної безпеки України. Як показує суспільно-політична практика, зусиль дер-
жави, зазвичай, не вистачає для ефективної протидії інформаційним загрозам. Це 
в свою чергу змушує вище державне керівництво формувати діалог із інститутами 
громадянського суспільства, які виступають у ролі надійних союзників держави. 
Разом з тим, у взаємодії між громадянським суспільством та державою в Україні є 
ряд проблемних питань. Мова йде насамперед про наявність скептичних настроїв 
серед населення щодо можливості реального впливу на прийняття політичних 
рішень в секторі безпеки; недосконалість інституційної бази; брак досвіду 
взаємодії громадянського суспільства та держави в умовах інформаційної війни; 
недосконалість українського законодавства. Основними шляхами вирішення да-
них проблем є результативна інформаційна політика держави та громадського 
сектору у напрямку формування активістського типу політичної культури україн-
ського суспільства, а також вдосконалення інституційної та нормативно-правової 
бази. Виходячи із перерахованих вище проблем, автор робить висновок, що ефек-
тивність механізмів залучення громадянського суспільства до безпекової політики 
в інформаційній сфері поки що далека від оптимальної. Окремі індивіди, соціаль-
ні групи та українське суспільство у цілому повинні будувати активістський тип 
політичної культури та максимально використовувати всі доступні засоби впливу 
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на прийняття політичних рішень в секторі безпеки [5, с.95-96]. Застосування до 
людини та громадського суспільства терміну «повинні» у контексті формування їх 
громадської активності уявляється нам некоректним і притаманним ідеології то-
талітарної держави. Людина і громадянин, окремі інститути громадянського сус-
пільства проявляють свою активність у той момент та спосіб, які самі вважають 
доцільними (якщо така активність не порушує законодавчі приписи). Примушен-
ня до громадської активності у демократичному суспільстві неприпустиме, отже, 
сутність функції консолідації включає збирання інформації щодо позицій недер-
жавних суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки та пошук спільних підстав 
сумісної з ними діяльності. Крім того, зауважимо, що за умов правового режиму 
воєнного стану має місце обмеження деяких прав і свобод людини та громадяни-
на, у тому числі в інформаційній сфері, яке, безумовно, може здійснюватися лише 
на підставі Конституції та законів України. Такі обмеження мають бути враховані 
під час побудови концепції консолідації громадянського суспільства і публічних 
адміністрацій у сфері забезпечення інформаційної безпеки.   

На підставі вказаного вище можна зробити висновок, що функції забезпе-
чення інформаційної безпеки публічного адміністрування є одними з пріоритет-
них з-поміж інших функцій забезпечення національної безпеки. Відмінність ре-
алізації означених функцій за умов повномасштабної збройної агресії Російської 
Федерації полягає в тому, що первинним у теперішній період є застосування кіне-
тичної зброї. Однак можливість України вистояти та ефективно протистояти 
російській агресії значним чином залежить від вміння та вдалого застосування 
функції інформування міжнародного співтовариства щодо порушення противни-
ком законів та звичаїв війни, спричинення шкоди здоров’ю, життю та майну ци-
вільного населення. Крім того, зберігає свою актуальність функція виховання ви-
сокого рівня інформаційної культури, що унеможливлює руйнівний вплив про-
тивника на життєдіяльність держави і громадянського суспільства.  
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тіше виникає питання актуальності медіації, як процедури примирення, з вра-
хуванням нових реалій життя усієї країни. 

У сучасному розумінні термін «медіація» (лат. Mediatio - посередництво, 
середина) закріпився у другій половині XX ст.: посередництво в суперечці між 
людьми, державами та іншими учасниками спору або конфлікту, а також фо-
рма позасудового вирішення спорів за допомогою третьої нейтральної, неупе-
редженої сторони - медіатора - з метою пошуку взаємовигідного рішення 
конфлікту для його сторін. 

Медіація була і залишається одним із найбільш ефективних методів уре-
гулювання спору за участі посередника – медіатора, який і надає можливість 
сторонам дійсно урегулювати конфлікт та отримати позитивне рішення, яке б 
влаштовувало обидві сторони та було для них позитивним. У медіації не має 
переможеної сторони, як це часто буває, якщо ми говоримо про розгляд спра-
ви у суді, тут є дві сторони, які вийшли з перемогою у спорі за концепцією 
«win – win».  

Міжнародна практика свідчить про ефективність застосування медіації. 
Генеральною Асамблеєю ООН усім державам рекомендовано Типовий закон 
про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру, прийнятий Комісією 
ООН з права міжнародної торгівлі, з тим, щоб вони розглянули можливість 
його прийняття в цілях забезпечення уніфікованості  законодавства про про-
цедури врегулювання суперечок у міжнародній комерційній погоджувальній 
практиці. У резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 24 січня 2003 р. № 
A/RES /57/18 наголошується, що погоджувальна процедура, або посередниць-
ка діяльність, застосовується в міжнародній і національній практиці  як  аль-
тернатива судового розгляду. Слід зазначити також ст. 33 Статуту Організації 
Об'єднаних Націй, де медіація (посередництво) визнана як засіб мирного ви-
рішення спорів. На цей час прийнято цілу низку міжнародних нормативних 
актів, які регулюють процедуру медіації [1]. 

Після введення воєнного стану та початку повномасштабної війни росій-
ської федерації проти України, багато науковців та юристів практиків почали 
писати про те, що сама концепція медіації, де в основі покладено необхідність 
домовлятись, не буде тривалий час актуальною, адже на даний час у суспільс-
тві може укорінитись необхідність вирішення спору більше з позиція сили, а 
саме у судовому порядку.  

Хочу не погодитись з такими висловлюваннями, адже на моє переко-
нання на даний час навпаки сама процедура медіації, є найбільш ефективним 
способом якнайшвидшого урегулювання спору. І в даній публікації я поясню, 
чому. 

При розгляді співвідношення судового процесу та медіації виділяють 
три види медіації: приватна - повністю незалежна від судового розгляду і за-
стосовується без подальшого судового процесу; супутня судовому розгляду - 
ініціюється самим судом, але протікає без подальшої судової участі у вирі-
шенні конфлікту; судове посередництво - проводиться під час судового розг-
ляду і включає консультації та допомогу юрисконсультів і адвокатів, проте ви-
ключає участь судді, наділеного правовими судовими повноваженнями [1]. 
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В умовах воєнного стану велика кількість справ у суді відкладаються, що 
пояснюється особливостями роботи судів в умовах воєнного стану.24.02.2022 
РСУ прийняла рішення «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення 
сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повно-
важень ВРП та воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією збоку рф», серед 
яких зазначено, що  навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану робота 
судів не може бути припинена, але необхідно зважати на особливості, які іс-
нують в умовах загрози життю та здоров’ю учасників судового процесу, прошу 
зважити на неможливість прибуття для участі у судовому засіданні до примі-
щення суду.  

Реальний, швидкий розгляд справи, а отже отримання позитивного рі-
шення, на даний час унеможливлюється. При тому не слід забувати, що до 
моменту війни в судах не вистачало 30 відсотків суддів. Кадровий дефіцит 
призводив до суттєвого збільшення навантаження на працюючих суддів, нега-
тивно впливав на оперативність та якість розгляду справ, а також на кількість 
невирішених спорів [2]. Окрім того, не варто забувати про те, що на час воєн-
ного стану в країні саме примусове виконання рішення через органи виконав-
чої служби також може бути ускладнене. Адже, з початком дії в Україні воєн-
ного стану робота автоматизованої системи виконавчого провадження (далі - 
«АСВП») була зупинена. Державне підприємство «Національні інформаційні 
системи» тимчасово заблокувало доступ до АСВП та Єдиного реєстру боржни-
ків для недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією, що міс-
титься в зазначених реєстрах. Лише починаючи з 11 квітня 2022 року Держав-
не підприємство «Національні інформаційні системи» частково почало відно-
влювати доступ виконавців до АСВП. І навіть на даний час є певні, так скаже-
мо, особливості при примусовому виконанні рішення суду, які можуть дещо 
затримати реальне отримання стороною того що їй було присуджено за рі-
шенням суду.  

В умовах воєнного стану, інститут альтернативного вирішення спору, та-
кий як медіація, зміг би швидко допомогти реально  вирішити спір без затягу-
вання його у довгий період судових процесів, розвантажить суд в період воєн-
ного стану для розгляду термінових справ. 

Ще ФренкСандер писав, про концепцію «правосуддя з багатьма двери-
ма», де він зазначив, що особа, звертаючись до суду повинна мати вибір із кі-
лькох опцій. Саме до таких опцій відносять або звернення до суду  або позасу-
дове (мирне) вирішення спору, до яких ми можемо віднести медіацію [3]. 

І в даному випадку, на моє глибоке переконання, суди тут повинні спів-
працювати з медіаторами, в частині формування у суспільства уявлення про 
те, що собою являє процес медіації, та які переваги отримає особа від проце-
дури медіації. 

Адже ЗУ «Про медіацію» запроваджено інструменти стимулювання сто-
рін до врегулювання спору мирним шляхом за допомогою медіації як до, так і 
під час судового розгляду. Окрім того, відповідними статтями ГПКУ, ЦПКУ, 
КАСУ, серед іншого запропоновано, що сторони можуть примиритися, зокре-
ма шляхом медіації, на будь-якій стадії судового процесу, а результат домов-
леностей сторін може бути оформлений у вигляді мирової угоди. 
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Крім того, під час підготовчого засідання суд з'ясовує, чи бажають сто-
рони провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, та в разі зго-
ди оголошує перерву у підготовчому засіданні. 

Натомість при зверненні обох сторін із клопотанням про зупинення 
провадження у справі у зв'язку з проведенням медіації у суду виникає обов'я-
зок зупинити провадження на час проведення медіації, але не більше ніж на 
90 днів від дня постановлення судом ухвали про зупинення провадження [4]. 

Як ми бачимо, існує велика кількість процесуальних переваг при засто-
суванні процедури медіації сторонами, які дадуть можливість ефективно ви-
рішити спір, навіть якщо він вже перебуває на розгляді у суді. 

Отже, в умовах воєнного стану, ми повинні,незважаючи на певні склад-
нощі, продовжувати формувати сприятливе середовище для мирного вирі-
шення конфліктів. Культура «мирного вирішення спорів», є надзвичайно цін-
ною та в принципі стане основою для впровадження міжнародних стандартів 
вирішення спору та активне використання норм міжнародного права щодо 
альтернативного вирішення спорів в Україні та в умовах війни надасть сторо-
нам можливість в швидкі терміни та з меншими затратами розв’язати спір.  

Список використаних джерел: 
1. Інтернет – джерело «Українська правда». https://ukrainepravo.com-

/international_law/european_union_law/mediatsiya-v-derzhavakh-evrope-
yskogo-soyuzu/. Мідіація в державах Європейського союзу. 

2. Інтернет – джерело «Юридична газета он – лайн».https://yur-
gazeta.com/dumka-eksperta/mediaciya-v-ukrayini-perspektivna-alternativa-
rozglyadu-sprav-u-sudi-.html. Медіація в Україні: перспективна альтерна-
тива розгляду справ у суді. 

3. Гарро Г. Мирне вирішення сімейних спорів. ТОВ «Видавничий буди-
нок Фактор». 2019. С. 9. 

4. Юна Потьомкіна. Майбутнє медіації в Україні: прогноз на 5 років. 
Інтернет – видання. https://thepage.ua/ua/experts/majbutnye-mediaciyi-v-
ukrayini-prognoz-na-5-rokiv. 
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На сьогодні Україна стала центром спрямування світової фінансової 
підтримки, метою якої є протидія агресії та відновлення України.Не 
дивлячись на складну ситуацію в умовах війни в Україні економіка поступово 
відновлюється.  

Окрема увага має зосереджуватися на реалізації критеріїв сталості, тобто 
ESG критеріїв(environmental, socialandgovernance), тобто екологічним, 
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https://thepage.ua/ua/experts/majbutnye-mediaciyi-v-ukrayini-prognoz-na-5-rokiv


Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  82   Полтавський інститут економіки і права  

 

соціальним і корпоративним управлінням.Всі інвестиції які отримує Україна 
мають відповідати принципам стійкості та критеріям ESG  та бути зосереджені 
на розвиток і підтримку України. Імовірно відбудовувати бізнес 
сьогоднінеобхідно на основі світового підходу за критеріями сталості - ESG. 

Доктор наук з державного управління, завідувач кафедри бізнесу і 
адміністрування Запоріжського університетуДамірБікуловзазначив, що 
економіка воєнного часу на сьогодні, це насамперед налагодження нових 
логістичних схем, заміна підприємств один одного, це перебудова економіки у 
макромасштабному значенні [1].  

Головна особливість економіки воєнного часу –це зміна пріоритетів, а  
саме як вижити та утримати колектив. Фактично конкуренція відсутня. 
Відмічається героїчний вчинок, працюючих в складних умовах, які навпаки 
допомагають та підтримують один одного. Адже ціль підприємств 
залишитись, вижитита перемогти. Про прибутки мова не йде, але бізнес 
повинен функціонувати. Підприємства, по-перше намагаються отримати 
державне  оборонне замовлення, за що платять гроші. Доводиться часто 
перепрофілювати підприємства, наприклад замість пошиття цивільного 
одягу, шити бронежилети. Ті хто на промислових підприємствах, платить 
податки, вони ж являються основними елементами податкової системи. 

Підтримується і широкий волонтерський рух, це тоді коли підприємства 
підтримують територіальну оборону. Механізм їх функціонування 
перекривається фондами гуманітарної допомоги. Наприклад і кафе, і 
волонтери, які забезпечують територіальну оборону можуть отримувати 
кошти і від адміністрації, і від держави. 

В зв’язку зі зменшенням в продажу пального в Україні, нещодавно 
одним з пріоритетних питань,яке було розглянуто на нараді з членами уряду 
та керівництва силових відомств щодо паливної безпеки України було 
обговорено питання виконання бюджету в умовах воєнного стану. Важливе 
значення при цьому має імпорт пального, яке надходить через Європейські 
порти та наданнязеленого коридору в цих портах для України. 

З допомогою звернення України до світової спільноти, ООН призвало 
розблокувати Одеські порти. Адже через морські шляхи йде основний експорт 
товарів з України, особливо це пшениця, ячмінь, кукурудза, олія та інше. Ці 
товари призначені для країн Північної Африки та регіонів Азії, де для 44 
мільйонівфізично не буде їжі, зростуть ціни. Люди можуть потерпати від 
голоду. Це шлях до масштабної кризи на глобальному продовольчому 
ринку.Наслідки стануть відчутні  і в інших регіонах світу.    

Як зазначив доктор економічних наук Харьківського університету 
Дмитро Шиян, в зв’язку з заблокованими основною частиною морських 
портів таких як Бердянськ, Маріуполь, Одеса, Україна втрачає не менше 100 
мільярдів доларів в експорті товарів, а це прирівнюється як два бюджети 
України. Втрачаються ринки, бізнес перебудовується, відбувається втрата 
внутрішнього продукту. 

Бізнес - це праця на нагальні потреби, на кризові ситуації, в якому 
зацікавлена світова спільнота.Україна може отримати безмежну безповоротну 
допомогу аби уникнути небезпеки для інших країн та самих себе. Надаючи 
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кредити українцям, держава проводитьзовнішньо-економічну політику тобто 
політику кредитування.Кредити для бізнесу та відбудови. Головне 
відбудова,робочі місця і зарплатня.У статусі біженця не дуже комфортно, тому 
люди, які змушені були виїхати, більшість будуть шукати роботу. Необхідно 
врахувати і екосистему – це завжди про доповнення ціннісної пропозиції 
кінцевому споживачу. І тут сталий розвиток може підтримати звичайний 
громадянин.  

Розглядаючи приклад Німечини, Японії, які пережили війну можна 
знайти і на сьогодні багато аналогічних рішень. 

На сьогодні велика увага зосереджена на великі промислові 
підприємства на деякий час можуть перебувати на плаву та забезпечувати 
людей, такі які входять до великих фінансово-промислових груп, це-
Метінвест,  (Маріупольскі заводи)чи в Каменському(колишньому 
Дніпродзержинську), які забезпечували щонайменше внутрішні та 
європейські поставки. Або ж такі як холдинг чи ДТЕК – теж  можуть тривалий 
час пітримувати один одного та бути на плаву. Вони мають механізми щодо 
підтримки протягом тривалого часу. 

Найбільше постраждали на сьогодні малий і середній бізнес. Люди 
змушені виїжджати та втрачати клієнтів.Від Європейського банку 
реконструкції та розвитку надійшло 2мільярда євро [2]. Кошти підуть на 
підтримку постраждалих від війни компаній та громадян. Зокрема за 
допомогою відтермінованих позик, підтримки ліквідності та фінансування 
торгівлі. Водночас ці кошти спрямують на компенсації втрат енергетичного 
імпорту з Росії та Білорусі. Така програма передбачає співпрацю з 
міжнародними партнерами, зокрема ЄС і США, а також іншими 
міжнародними фінансовими установами.У ній закладено зростання 
інвестицій в енергетичну безпеку, а також прискорення зусиль з 
декарбонізації (поступова відмова від традиційних джерел енергії та перехід 
на відновлювальні). 

Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їх 
робочий процес продовжувався.Наприклад Чернігівський Пивзавод 
переноситься до Бельгії, де налагоджено виробництво українського пива, а 
прибуток буде направлений на гуманітарну допомогу в Україну.На 
Бельгійському ринку його представить компанія AB InBev, яка володіє 
пивзаводом у Чернігові. 

На сьогодні, доречним є вивчення прикладу розвитку економіки 
Ізраїлю, який півстоліття воює з арабським світом, але люди працюють, 
розвиваються, навчаються. 

Також розглядаються державою податкові канікулидля підприємців та 
державна підтримка через додаток Дія. Необхідно врахувати поки регіони 
ослаблені війною робочу пропозицію, яка на сьогодні нерівномірна із-за 
бойових дій. Починає по-новому пристосовуватись до роботи сервісна сфера,  
бізнес, адже дуже важливо, щоб сплачувались податки. Необхідно проводити 
залучення розвитку вітчизняного військового виробництва. Приклад, 
м. Краматорськ гаубиця калібру155мм «Богдана» проект з 2016 року. В 2019 р. 
зупинили випробування. Терміни контракту були зірвані. На сьогодні через 
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рішення суду планується продовжити випробування.Характеристики значно 
кращі ніж інші модифікації. В подальшому в Україні є можливості щоб наш 
виробник став і постачальником. Насьогодні для «Богдани» підприємство 
придбало устаткування для випробувань стволу. На заблокований контракт в 
попередні роки було витрачено 140 мільйонів гривень. В Міністерстві оборони 
планували прийняти гаубицю на озброєння в 2022 році. 

Інші напрями, що потребують втручання – це продовольча та 
сільськогосподарська сфери. Уже зараз потрібно формувати як урядові, так і 
громадські проєктні пропозиції підтримки до фондів та інвесторів із метою 
відновлення та сталого функціонування цих сфер бізнесу в Україні. 

Cписок використаних джерел: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=0zJtMMWB-tc 
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ievro-dopomohy 
3. https://www.uezd.com.ua/pyvo-chernihivske-vyrobliatymut-u-belhii-a-

hroshi-vid-prodazhu-peredadut-na-blahodiynist/ 
 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ГРО-
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Олександр Пащинський, 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня док-
тора філософії Науково-дослідного інституту публічного права 

 
Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України по-

ставила на порядок денний питання оперативного удосконалення проблемних 
ділянок взаємодії між структурами публічної влади та громадськістю. Не є 
виключенням і сфера адміністративно-правового забезпечення взаємодії органів 
місцевого самоврядування з громадськістю, ефективність функціонування якої є 
умовою консолідації зусиль влади і населення, спрямованих на відсіч збройній 
агресії. 

Сутність категорії адміністративно-правового забезпечення привертало ува-
гу багатьох вчених, які висловлювати свої позиції з приводу його необхідних та 
достатніх ознак, а також елементів, що входять до складу аналізованого поняття. 
Враховуючи викладене, можна відзначити, що досліджених позиціях прослідко-
вуються певні тенденції при формулюванні поняття правового забезпечення, які 
проявляються у декількох основних підходах. Зокрема, деяка частина науковців 
наголошує на процесуальному аспекті розуміння цього поняття, вказуючи на те, 
що правове забезпечення – це система законодавчо встановлених правових га-
рантій або сукупність засобів упорядкування суспільних відносин. Натомість інша 
частина науковців, наголошують на діяльнісному аспекті, пропонуючи розглядати 
правове забезпечення як специфічну діяльність, що знаходить свій прояв у безпе-
рервній діяльності суб’єктів права, державних органів, громадських організацій, 
посадових осіб і громадян. На наш погляд, найбільш правильним для розуміння 
та розкриття сутності «правове забезпечення» є саме діяльнісний підхід, адже, 
вказане явище пов’язане із вчиненням певного комплексу дій. Таким чином, ми 
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можемо зробити висновок, що правове забезпечення – це регламентована нор-
мами права діяльність держави, органів державної влади та місцевого самовряду-
вання, спрямована на забезпечення прав, свобод та законних інтересів осіб, а та-
кож їх реалізації.   

Проаналізувавши значну кількість наукових визначень та думок щодо сут-
ності адміністративно-правого забезпечення, можемо констатувати, що до-
сліджуване поняття розглядається у широкому та вузькому (спеціальному) ро-
зумінні. З приводу широкого визначення адміністративно-правового забезпечен-
ня приходимо до висновку, що це юридичне закріплення державою правових 
норм, які регулюють суспільні відносини, їх реалізація, охорона та розвиток. В 
контексті спеціального розуміння, то останнє має властивість змінюватися в за-
лежності від суспільних відносин, які досліджуються. 

Адміністративно-правове забезпечення взаємодії органів місцевого са-
моврядування з громадськістю – це регламентована законодавством діяльність 
суб’єктів державно-владних повноважень, спрямована на забезпечення 
функціонування, упорядкування, розвиток та охорону суспільних відносин у сфері 
діяльності органів місцевого самоврядування через вчинення організаційно-
правових та розпорядчих дій публічного характеру з метою виконання завдань та 
реалізації цілей означеного виду взаємодії.  

Наявність ефективного адміністративно-правового забезпечення у до-
сліджуваній сфері дозволяє: 1) чітко розмежувати компетенцію щодо вчинення 
окремих дій у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю; 
2) з’ясувати особливості функціонування взаємодії органів місцевого самовряду-
вання з громадськістю; 3) виявити колізії адміністративно-правового забезпечен-
ня взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю. 

Структура адміністративно-правового забезпечення взаємодії органів 
місцевого самоврядування з громадськістю уявляє собою сукупність його еле-
ментів, об’єднаних нерозривними зв’язками, та призначеними для найбільш пов-
ного розкриття його сутності та максимальної реалізації. Такі елементи доцільно 
розділити на дві групи: основні, які включають обов’язкові для функціонування 
досліджуваної системи поняття, а також додаткові, які також потрібні для її ефек-
тивного функціонування, проте мають розглядатися не кожен окремо, як елемен-
ти першої групи, а у своїй нерозривній єдності.  

В умовах дії правового режиму воєнного стану адміністративно-правове за-
безпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю має 
наступні особливості: а) звуження сфери компетенції органів місцевого самовря-
дування за рахунок передання частини їх повноважень військовим адміністра-
ціям, відповідно до положень Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» [2]; б) наділення військового командування разом із військовими 
адміністраціями, і, у певних випадках, із залученням органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, правом обмеження певних форм громадянської 
активності, зокрема, мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших 
масових заходів; в) тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституцій-
них прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридич-
них осіб; г) обмеження транспарентності [3, с.979] у сфері інформування ши-
роких верств громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядуван-
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ня з метою попередження спрямованих на спричинення максимальної шкоди 
життю, здоров’ю і майну цивільних осіб та військовослужбовців дій противни-
ка. 

Список використаних джерел:  
1. Онопрієнко С.Г. Інформаційна безпека сфери публічного адміністру-

вання. Наука і правоохорона. 2020. №2. С.98-102. 
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 

року № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text   
3. Khomiakov D., Khrystynchenko N., Zhukov S., Shopina I., Shpenov D. Cy-

bersecurity: Legal and Organizational Support in Leading Countries, NATO and 
EU Standards. Journal of Security & Sustainability Issues. 2020/3/1. Volume 9, 
Issue 3. P.977-992. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ  
ДОБРОЧЕСНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ 

Максим Приліпко, 
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня док-

тора філософії Міжрегіональної Академії управління персоналом 
 
Дослідження проблем доброчесності військових посадових осіб може здійс-

нюватися у кількох аспектах, кожен з яких забезпечується засобами і методами 
різних галузей наукових знань. При цьому увага дослідників концентрується на 
різних елементах досліджуваної категорії. У правовому аспекті доброчесність 
військових посадових осіб уявляє собою сукупність правових приписів, якими 
встановлюються їх обов’язки, а також заборони та обмеження щодо їх поведінки, 
які супроводжують увесь період несення військової служби. В інформаційному ас-
пекті вказаний вид доброчесності означає наявність процедур оприлюднення 
певних відомостей та даних про військових посадових осіб (із додержанням зако-
нодавства про захист персональних даних та вимог законодавства про державну 
таємницю). У морально-етичному аспекті  доброчесність військових посадових 
осіб передбачає існування у суспільстві усталеної позиції щодо неприпустимості 
корупції та інших проявів недоброчесності особами, які несуть військову службу. У 
ціннісному аспекті досліджуваний феномен означає встановлення високих мо-
ральних якостей та інтолерантності до корупції як цінностей суспільства, що 
знайшли своє відображення в етичних кодексах, кодексах честі та інших докумен-
тах, які самостійно розробляються і затверджуються в окремих професійних спів-
товариствах. У діяльнісному аспекті доброчесність військових посадових осіб мо-
же розглядатися як комплекс дій, що складаються з двох основних категорій: а) 
тих, які військовослужбовець зобов’язаний реалізовувати під час несення служби; 
б) тих, від вчинення яких військовослужбовець має утриматися. 

Важливе значення для розуміння сутності концепту доброчесності є його 
принципи. Визначальними принципами доброчесної поведінки військової (ци-
вільної) посадової особи при виконанні службових обов’язків, відповідно до Ко-
дексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, 
державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій дер-
жави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, є: пріоритет 
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службових інтересів; політична нейтральність; неупередженість; компетентність і 
ефективність; прозорість; нерозголошення службової інформації (конфіден-
ційність); утримання від виконання незаконних наказів (розпоряджень); корпо-
ративність. Пріоритет службових інтересів передбачає виявлення абсолютної від-
даності державним інтересам країни, свідоме підпорядкування власних інтересів 
суспільним вимогам та державним пріоритетам, обов’язок старанно діяти 
виключно в інтересах служби, забезпечувати найефективніше і вміле розпо-
рядження військовим майном та коштами, за які військова (цивільна) посадова 
особа несе відповідальність [1]. 

Завданням правової науки за таких умов є створення адміністративно-
правового механізму, за допомогою якого задекларовані нормотворцем цілі могли 
б втілитися у площину реальних правовідносин. Це вимагає перегляду положень 
актів військового законодавства, в яких знайшли відображення принципи та 
стандарти поведінки військових посадових осіб, особливо ті з них, які стосуються 
відносин з цивільним населенням, а також здійснення під час виконання своїх 
службових обов’язків дій, які можуть містити корупційні ризики.  

Можливість реалізувати принципи доброчесності значною мірою залежить 
від того, на якому етапі військової служби розпочинається відповідна діяльність. 
Дослідженнями у галузі професійної педагогіки доведено, що чим раніше розпо-
чинається робота з формування певних знань, вмінь та навичок, якостей характе-
ру, тим більшою є ефективність такої роботи. Тому для вироблення сталих нави-
чок доброчесної поведінки військовослужбовців у системі військової освіти мають 
активніше впроваджуватися різноманітні форми занять, метою яких є усвідом-
лення моральних стандартів професії (обговорення етичності дій героїв художніх 
фільмів, персонажів поширених комп’ютерних ігор, висловлювань військовослу-
жбовців у соціальних мережах тощо). Велике значення має також активне за-
кріплення етичних вимог щодо академічної доброчесності викладачів, науковців 
та здобувачів освіти в кодексах академічної доброчесності, ухвалених зборами 
трудових колективів або вченими радами університетів. У вказаних документах 
знайшли своє закріплення правила і норми академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу, особливості політики закладів вищої освіти у вказаній сфері, 
процедури розгляду питань про академічну недоброчесність та правовий статус 
органів, які такі процедури здійснюють [2, с.38]. Посилення вимог до академічної 
доброчесності повною мірою зачіпає й процеси підготовки кадрів для Збройних 
Сил України та інших військових формувань у вищих військових навчальних за-
кладах та військових навчальних підрозділах закладів військової освіти.  

Отже, на теперішній час сформувалося декілька наукових підходів до сут-
ності концепту «доброчесність», які розроблялися представниками філософських, 
педагогічних, психологічних та правових наук. Залежно від методології кожної 
галузі наукового знання, увага приділяється окремим аспектам доброчесності, які 
можуть бути досліджені інструментальними методами кожної науки. Вирішальну 
роль з-поміж цих підходів має правова наука, що обумовлено наступним. По-
перше, у праві існує можливість нормативно-правового закріплення 
обов’язковості додержання вимог доброчесності на рівні особливих актів – ко-
дексів професійної етики, які мають комплексний морально-правовий характер. 
По-друге, саме у праві існує модель правомірної поведінки, відхилення від якої 
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уявляє порушення вимог до доброчесності військової посадової особи. По-третє, 
саме право регулює юридичну відповідальність посадових осіб, що дає змогу вста-
новлювати санкції за конкретні порушення вимог доброчесності. І, по-четверте, 
притаманний юриспруденції принцип правової визначеності дає змогу зберегти 
достатній ступень об’єктивності для визначення меж доброчесної поведінки 
військових посадових осіб. 
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Україна здригнулася і здригнувся увесь світ від повномасштабного втор-

гнення Росії на територію нашої суверенної і незалежної держави. Третій мі-
сяць йдуть криваві бої за нашу вільну країну. Кожного дня ми наближаємося 
до перемоги. Навіть зараз задумуємося над післявоєнним «Планом Маршалла 
для України». Однак єдиної правильної стратегій не обрати. Спроби повтори-
ти «німецьке економічне диво» чи блискуче відродження Японії після Другої 
світової війни не вдасться без виваженої політики уряду та зовнішньої підт-
римки міжнародних партнерів. Ряд чинників буде і надалі впливати на соціа-
льно-економічний розвиток у державі, передусім це термін звільнення наших 
територій, фінансова допомога зарубіжних країн, кількість робочої сили та рі-
вень забезпечення умов для існування 

Отже, мета дослідження полягає в акумулюванні світового досвіду пово-
єнної реконструкції та його імплементації на українських теренах. Для аналізу 
підберемо приклади кількох країн, а саме: Німеччини та Японії.  

Наслідки Другої світової війни були катастрофічними для цілої низки 
країн Європи та за її межами (Німеччина, Італія, Іспанія Японія та ін.). План 
Маршалла (програма відновлення Європи) насамперед був направлений на 
відновлення промисловості. Кошти виділялися націлено на придбання про-
мислової та сільськогосподарської продукції. Процес протікав таким чином: 
уряд США постачав країнам-реципієнтам товари та послуги в рамках допомо-

https://www.mil.gov.ua/content/coruption/Codecs.pdf
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ги, уряди цих країн своєю чергою продавали товари підприємствам і приват-
ним особам, які оплачували доларову вартість товарів у місцевій валюті. Далі 
ці гроші використовувалися на потреби країн. Контроль здійснювався спеціа-
льними фондами під спільним управлінням органів влади країн-реципієнтів 
та США. Також ці інститути вели облік потреб країн та контролювали витрати. 
Окрім політичних цілей, план Маршалла мав на меті інтегрувати економіки 
країн Європи та налагодити співпрацю між ними. Результатом докладених зу-
силь утворився Європейський Союз. 

Ідеологія німецького «економічного дива» загалом була ліберальною: 
скасування державних монополій і стимулювання конкуренції та інвестицій, 
запуск механізмів приватизації. Не менш важливою була фінансова рефор-
ма: підприємства отримували кошти на виплату тільки першої заробітної пла-
ти - далі вони повинні були працювати за рахунок власної виручки. В основі 
економічного зростання лежало відновлення та переорієнтація військових 
підприємств на легку, харчову, текстильну промисловість, виробництво побу-
тової техніки та автомобілів. Допомога Штатів дозволила Західній Німеччині 
відновити заборонене на той час виробництво, зокрема алюмінію та верстатів. 
Окрему увагу в повоєнній Західній Німеччині приділяли фіскальній політиці. 
Держава та місцеві органи влади мінімізували свої бюджети. Валютні обме-
ження знімали поступово, було випущено державні облігації, ресурси від про-
дажу яких спрямовували на підтримку підприємств. Істотну роль також зігра-
ло «велике будівництво», окрема програма стимулів для будівництва житло-
вої та комерційної нерухомості, яка включала як податкові стимули, так і мо-
жливості спільного фінансування з державою. Як результат, через десятиліття 
ФРН стала другою за величиною золотовалютних фондів та третьою за обся-
гом промислового виробництва.  

Перенесемося за океан і розглянемо відновлення величі Японії після 
Другої світової війни. Попри високий рівень руйнувань, країна втратила захо-
плені території, де перебували потрібні їм сировина, паливо та продовольство. 
Тому постало питання, як реконструювати втрачене чи навіть збудувати нове. 
Важливі ліберальні зміни та демілітаризація під пильним наглядом США зіг-
рали одну з важливих ролей у відновленні Японії. Було проведено також агра-
рну реформу, з’явилися заможні аграрії, які почали вкладатися в банківську 
систему та нові технології; бюджетну реформу – промисловість не відновлю-
валася, а будувалася з нуля. Ставка на високотехнологічне виробництво стала 
вирішальним для економіки країни. У результаті виробляли технологічну 
продукцію, фокусуючись лише на товарах, які можна експортувати на великі 
ринки збуту. На науково-технічні розробки витрачалося понад 3% ВВП. Од-
нак, таких успіхів ще раз не повторити жодній країні, оскільки левова частка 
залежить від культури та способу життя самих японців [0].   

Пріоритетом номер один для України зараз є недопущення зупинки на-
шої економіки, а також її піднесення після перемоги. Напередодні Верховна 
Рада України презентувала основні принципи післявоєнного відновлення, на-
зиваючи це наймасштабнішимпроєктом після плану Маршалла. До них відно-
ситься: економіка на засадах лібералізації та дерегуляції; перехід від експорту 
сировини до переробки у галузях, що дають найбільшу експортну виручку; ро-
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звиток вітчизняного ВПК (мова йде і про закупівлю зброї і про її виробницт-
во); повний доступ до ринків ЄС; створення логістичних напрямків західного 
напрямку; збільшення видобутку власного газу та розвиток атомної енергети-
ки, передбачається повне енергетична незалежність через 3-5 років; локаліза-
ція українського виробництва на рівні 60% і вище [0]. 

Бачимо, що уряд намагається перепрофілювати певні галузі економічної 
діяльності, дати більше можливостей приватним підприємцям саме в Україні, 
а також  налагодити співпрацю у межах Європейського Союзу. 

Як зазначає Тетяна Богдан, директорка незалежного неурядового інсти-
туту Growford, що здійснює стратегічні глобальні дослідженні у сфері еконо-
міки та фінансів, післявоєнна реконструкція насамперед повинна включати 
відновлення інфраструктури для забезпечення економічної діяльності суспі-
льства та довгострокового розвитку. У подальшій діяльності промислового 
комплексу більше уваги слід звернути на застосування нових технологій. За 
собою це тягне реструктуризацію наявних діючих підприємств та сприятливих 
фінансових умов у вигляді дешевих кредитів. Однак, не може йти мова про 
повний план реконструкції у небезпечному середовищі. Перш за все на тери-
торії України повинні завершитися військові дії та проведення процедури ро-
змінування якнайбільшої ділянки для ведення господарств. При розробці 
програми реконструкції повинні підніматися питання активізації приватних 
інвестицій в малі та середні підприємства й створення нових робочих місць 
для людей, що втратили роботу під час війни, для громадян, що повертати-
муться, та для демобілізованих військовослужбовців. Пріоритети післявоєнної 
відбудови України мають пов'язуватися з євроінтеграційною політикою. Саме 
Європейський Союз відіграв ключову роль у післявоєнній відбудові Балкансь-
ких країн, який започаткував Процес Стабілізації та Асоціації з метою досяг-
нення стійкого миру в регіоні та підготовки цих країн до членства в 
ЄС.Очевидно, що постраждалі країни потребують масштабного зовнішнього 
інвестування в зруйновану інфраструктуру, у ключові сфери виробництва, а 
також у модернізацію державного управління.Насамперед, Україна потребує 
фінансових пакетів від міжнародних донорів, що включатимуть офіційні гра-
нти, пільгові позики, а також низькопроцентні кредити для підтримки прива-
тного сектору. Проекти Світового банку слід спрямовувати у такі стратегічні 
сфери як: енергетика, розвиток сільського господарства та соціальний захист 
(наприклад повоєнна відбудова Західних  Балкан).  

Таким чином, програма післявоєнної реконструкції України повинна 
передбачати застосування спеціальних інструментів відновлення і модерніза-
ції промисловості, як ключової сфери для генерування потоку доходів і збіль-
шення зайнятості населення.Саме такий підхід гарантуватиме створення ме-
ханізмів соціально-економічного зростання та забезпечення нових робочих 
місць [0].  

Економісти передбачають успішність українського повоєнного «буму» 
лише у разі застосування заходів чіткої послідовної економічної стратегії, 
спрямованої на дерегуляцію та створення сприятливого інвестиційного кліма-
ту. Пріоритетом має бути зміна бюджетних орієнтирів - першочерговим по-
винне бути збройне фінансування та розбудова ВПК, забезпечення медичних, 
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освітніх тат культурних послуг. Соціальні проблеми громадян можна виріши-
ти шляхом стимулювання їх самозайнятості, шляхом зменшення податкового 
навантаження та впровадження дієвих механізмів на подолання рівня безро-
біття [0]. 

У підсумку можна сказати, що відновлення нашої економіки  слід побу-
дувати на засадах європейської інтеграції, залучаючи допомогу та досвід зару-
біжних країн. Переорієнтувати сфери соціально-економічної діяльності та  
створити сприятливі умови праці для наших громадян. Адже стабільне та офі-
ційне працевлаштування є запорукою соціальних гарантій та економічного 
розвитку країни.  
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ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ПІД ЧАС ВІЙНИ 

Валентина Теличко, 
юрисконсульт  Комунального підприємства  

«Міське капітальне будівництво»  Одеської міської ради 
 

Генеральний вектор сталого розвитку регіонів на сьогоднішній день 
визначається Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України 
на період до 2030 року» [1,], Державною стратегією регіонального розвитку на 
2021-2027 роки [2], стратегіями розвитку окремих регіонів України та,   
відповідно до них,  іншими державними і місцевими цільовими програми, які 
носять оперативний характер. Але, в умовах війни, вони всі не виконуються і 
виконати їх неможливо. 

Як відомо, кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету 
України, спрямовуються на реалізацію програм та здійснення заходів, перед-
бачених ст. 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 
[3]. Зрозуміло, що у воєнний час, виділення коштів з державного бюджету на 
програми у сфері культури, спорту, забезпечення безпеки дорожнього руху та 
пасажирських перевезень, визначених у п. 19, 20, 22, 23 ст. 14 вищезазначено-
го закону не є доцільним. Відтак, цей закон потребує негайного перегляду і 

https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya
https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya
https://www.slovoidilo.ua/2022/05-/02/novyna/ekonomika/ekonomichne-vidnovlennya-ukrayiny-pislya-vijny-radi-prezentuvaly-plan
https://www.slovoidilo.ua/2022/05-/02/novyna/ekonomika/ekonomichne-vidnovlennya-ukrayiny-pislya-vijny-radi-prezentuvaly-plan
https://www.slovoidilo.ua/2022/05-/02/novyna/ekonomika/ekonomichne-vidnovlennya-ukrayiny-pislya-vijny-radi-prezentuvaly-plan
https://lb.ua/economics/2022/0413-/513199_5_istoriy_ekonomichnogo_uspihu_pislya.html
https://lb.ua/economics/2022/0413-/513199_5_istoriy_ekonomichnogo_uspihu_pislya.html
https://biz.censor.net/columns/3330248/pislyavoyenna-_vidbudova_uroky_z_dosvidu_balkan
https://biz.censor.net/columns/3330248/pislyavoyenna-_vidbudova_uroky_z_dosvidu_balkan


Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  92   Полтавський інститут економіки і права  

 

перенаправлення коштів та затвердження нових програми, які  відповідати-
муть потребам сьогодення. 

Також, яскравим прикладом невідповідності сьогоднішнім реаліям є 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії ро-
звитку морських портів України на період до 2038 року» [4], оскільки тран-
зитний потенціал морських шляхів України заблоковано державою-
агресором. І таких прикладів невідповідності діючих програмних документів 
сьогоднішнім реаліям війни можна навести багато на всіх адміністративних 
рівнях. 

Наприклад, стратегією розвитку Одеської області бачиться Одеський 
регіон як, насамперед, міжнародний логістичний, аграрний, ІТ-сектор та ту-
ристично-культурний центр півдня України. І це зрозуміло, адже через тери-
торію Одеської області проходять 5 міжнародних транспортних коридорів: 
сьомий та дев’ятий критські, транспортний коридор RACECA (Європа - Кавказ 
- Азія), коридори «Балтійське море - Чорне море» та «Чорноморське транс-
портне кільце» - транспортний коридор навколо Чорного моря Організації 
Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС). Протяжність транс-
портних коридорів по території області становить 706,4 км. [5, с. 31, 67]. Од-
нак, через агресію Московії, зазначені морські шляхи заблоковані, а тури-
стичний бізнес зовсім не працює. Тобто, ми бачимо, що Стратегія розвитку 
Одеської області на період 2021-2027 роки не працює, чи майже не працює.  

17 грудня 2021 року дев’ятою сесією Одеської обласної ради VIII скли-
кання затверджено обласний бюджет Одеської області на 2022 рік. Депутати 
затвердили низку нових програм: щодо соціально-економічного та культурно-
го розвитку області, обласну програму розвитку освіти, обласну комплексну 
програму розвитку фізичної культури і спорту [6]. Але, на сьогоднішній 
день,ми розуміємо, – програми не діють. 

З огляду на зазначене, необхідно провести SWOT-аналіз та виявити нові 
сильні сторони в Одеському регіоні,наприклад,досить сприятливі агрокліма-
тичні умови для розвитку тваринництва та вирощування майже усіх сільсько-
господарських культур.   Це треба зробити і для всієї України. І вже на нових 
перевагах будувати розвиток регіонів і державну політику щодо них.  

Отже, через блокування морських шляхів та зупинку туризму, для еко-
номічного розвитку Одеської області пропонуємо затвердити нову стратегію 
розвитку області. Ревіталізаційний вектор повинен бути направлений на ро-
звиток промисловості та виготовлення нової продукції.  

Виходячи з викладеного, пропонуємо затвердити «Державну промисло-
во-будівельну стратегію України», а відповідно до неї надати субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на її реалізацію. Відповідно до цієї про-
грами, Україна для підвищення економічної спроможності має створити заво-
ди, які виготовлятимуть новітні машини аграріям для забезпечення: удобрен-
ня ґрунту, посівної та збору врожаю. Пропонуємо створити модульні заводи 
для виготовлення машинобудівної продукції. Зазначене сприятиме зайнятості 
населення, виготовлена продукція вбереже від голоду та призведе до експорту 
в інші держави світу, завдяки чому економічна спроможність України зроста-
тиме. 
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Модульні заводи, за потреби, можна буде у будь-який час перенести з 
одного регіону до іншого, або навіть за кордон. Ці заводи - підтримка та 
підвищення економіки нашої держави як у воєнний так і поствоєнний період. 

Для чіткого розуміння, що саме є «модульний завод», пропонуємо у за-
конодавство України запровадити поняття: «Модульний завод – це будівельна 
конструкція, що створюється з урахуванням основних вимог до будівельних 
виробів, будівель і споруд, визначених законодавством України та Державни-
ми будівельними нормами, яка створена для виробництва та/або переробки 
готової продукції, у будь-який час може бути перенесена у відповідну для ви-
робництва місцевість та смонтована за короткий проміжок часу». 

Варто також прийняти Закон України «Про публічно-приватне партнер-
ство» задля залучення інвестицій або суттєво оновити існуючий Закон 
України «Про державно-приватне партнерство». Об’єкти, побудовані  
відповідно до цього закону повинні бути у спільній частковій власності, а ча-
стина від прибутку залучатися до відповідних державних та місцевих бюд-
жетів. 

Виходячи з вищезазначеного, прийняття такого нормативно-правового 
акту, як «Державна промислово-будівельна стратегія України» та відповідних 
до неї місцевих програм, відбуватиметься розвиток промисловості, будів-
ництво модульних заводівта виготовлення нової продукції. Це забезпечить 
зайнятість населення, правову та економічну безпеку виробництва, підтримку 
та підвищення економічної спроможності нашої держави як у воєнний так і 
поствоєнний період. 
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Відтоді, як Україна повернула собі незалежність та утвердилася на світо-
вому поприщі як самостійна та самобутня держава й по сьогодні тривають 
процеси її вдосконалення i пошук способів найприйнятніших шляхів об'єд-
нання суспільства навколо загальнодемократичних потреб та цінностей. Дов-
готривалі прагнення України бути високорозвиненою державою призвели до 
якісних змін в свідомості більшої частини громадян та потребували реалізації 
низки реформ, що могли б задовольнити потреби усіх верств населення. 
Оскільки кожен громадянин України є захищеним КонституцієюУкраїни, а 
отже має право на отримання гідної освіти незалежно від віку, статі, націо-
нальності, віросповідання, соціального стану й особливостей у розвитку, то 
питання не лише якісної, але й доступної освіти стало доречним завданням 
Міністерства освіти та науки України й провідних педагогів нашої держави. 
Одним з найуспішніших результатів реформ в українській системі освіти є 
впровадження інклюзивної форми навчання, який набув особливого значення 
для осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Це дозволило тисячам 
індивідів, які зазнали вимушеної сегрегації вільно здобувати не лише знання в 
будь - якій частині країни, а й відчувати своювагомість в суспільстві та свою 
користь в ньому, самоствердитися, реалізуватися, бути соціально - активним, 
що додало їм неймовірної віри у себе, свої сили та надію на світле майбутнє, а 
найголовніше — у мільйонів українських громадян відтепер виховується толе-
рантність, доброзичливість, небайдужість, неупередженість до світу й усіх, хто 
у ньому.  

Одним із пріоритетів сучасної державної політики по праву вважається 
соціальна реабілітація осіб з обмеженими можливостями.Вона спрямована на 
максимально можливу інтеграцію осіб з обмеженнями життєдіяльності в сус-
пільство, спирається на гарантії їх прав і передбачає їх соціальний захист, 
відновлення та компенсацію порушених функцій організму та втрачених 
зв'язків із соціальним оточенням. [1, с. 51] Тому інклюзивна освіта в Україні 
зазнала значних успіхів та здобула популярність серед родин, які виховують 
дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Цьому значно посприяло 
створення інклюзивно - ресурсних центрів (ІРЦ), котрі покликані проводити 
комплексну оцінку  розвитку дитини від 2 до 18 років та створювати індивіду-
альну програму розвитку, що допоможе швидше та комфортніше адаптувати-
ся до навчального процесу здобувачеві освіти та для надання йому якісної 
інклюзивної освіти; посприяло також припинення вживання медичної 
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термінології стосовно дітей та поправки до педагогічних визначень в області 
корекційної педагогіки.Інклюзивна освіта —це комплексний процес забезпе-
чення рівного доcтупу до якісної освіти шляхом організації навчання дітей у 
закладах освіти на основі застосування особистісно орієнтованих методів нав-
чання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей у навчально - пізна-
вальній діяльності. [2, с. 13]Наполеглива праця закладів освіти у переформа-
туванні своєї діяльності не могла не зазнати критики зі сторони прихильників 
радянської моделі навчання та просто нетерпимих чи необізнаних осіб, а та-
кож сповільненої реалізації внаслідок нестабільної економічної, важкої демо-
графічної ситуацій через російську інтервенцію та окупацію українських тери-
торій з 2014 року і недостатнє урегулювання новоприйнятих стосовно інклю-
зивної освіти законів, тому запровадження інклюзії по всій території держави 
залишається вкрай складним, особливо якщо зважати, що наразі в Україні діє 
положення про воєнний стан та проводяться активні бойові дії, бомбардуван-
ня, геноцид українців та української культури й мови росіянами - окупантами. 

Інклюзивне навчання є потребою сьогодення і майбутнього, проте має 
низку багатоаспектних проблем і вони лише поглиблюються та ширшають в 
умовах війни. Однією з найголовніших проблембула і є недостатня педагогіч-
на толерантність, відсутність досвіду раціонального розподілу коштів в об'єд-
наних територіальних громадах, внаслідок чого в багатьох опорних навчаль-
них закладах відсутні не лише корекційні педагоги, а й класи з інклюзивною 
формою навчання. Відтак проведення корекційно - розвивальних занять по-
кладається на інклюзивно - ресурсні центри, що створює величезні незруч-
ності батькам дітей з ООП з невеликих населених пунктів, адже повстає пи-
тання фінансових можливостей родин та транспортного сполучення місце-
вості їх проживання, тому велика кількість дітей й досі залишається без необ-
хідної допомоги. Проте, 26 квітня 2022 року, Уряд України спростив умови ор-
ганізації інклюзивного навчання. З метою покращення ситуації, зміни до по-
рядків знімають деякі обмеження на період дії воєнного стану, а саме: погра-
нична кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних кла-
сах або групах не застосовується, заклад не може відмовити в організації 
інклюзивного навчання та створенні інклюзивної групи... [3, с. 1]    

Отже, педагогічна толерантність - це вміння та навички толерантної 
(терпимої, моральної, культурної, ввічливої тощо) взаємодії з усіма суб'єктами  
освітньо - виховного процесу, що визначає активну життєву позицію педагога, 
побудованих на принципах гуманізму, соціальної рівноправності, педагогічної 
деонтології; як норму власної поведінки зі сформованістю та нормативністю 
проявів педагогічної етики. [4, с. 187]  На жаль, не всі педагоги в Україні готові 
до прийняття такого стану речей, що обумовлено, здебільшого, негативними 
стереотипами щодо осіб з ООП, тиском батьків інших здобувачів освіти, пере-
навантаженням та небажанням навчатися новому й підлаштовуватися. 

Підготовка педагогічних кадрів до навчання у інклюзивному класі  по-
винна ґрунтуватися на комплексі певних компетенцій, які були теоретично 
розроблені науковцями, але на практиці практично не розвинені та не ре-
алізуються. З практики можливо виокремити поверхневі проблемні питання: 
педагоги не ознайомлюються з витягами інклюзивно-ресурсного центру де 
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вказано всі особистісні характеристики та надані рекомендації по навчанню та 
розвитку дитини, не розуміють, що навчання потрібно починати з елементар-
них речей, для навчання використовують загальноосвітні програми, не ро-
зуміють велику значимість елементарного спілкування з однолітками та до-
рослими дітей з особливими освітніми потребами, використовують не корект-
ні висловлювання (навіть в присутності батьків), а також важко сприймають 
наявність асистента у класі, а проте, щоб батьки були присутні на занятті вза-
галі мова не може йти. Все це сприяє втраті дорогоцінного часу для дитини. 
Фундаментальна ланка – педагоги, в інклюзивному ланцюзі випала. Особливо 
це стосується їх психологічної та мотиваційної готовності (особистісні уста-
новки по відношенню до інклюзивного навчання, емоційне прийняття дітей з 
особливими освітніми потребами, готовність включити цих дітей до класного 
колективу і навчальну діяльність). Це може привести до ризику розвитку та 
загострення психічних розладів у дітей з особливими освітніми потребами.[5, 
с. 31]   

Через повномасштабне та жорстоке вторгнення військ рф громадяни 
України щоденно страждають від насильства, гинуть та отримують тяжкі по-
ранення і травми. Серед них велика кількість дітей, що через обстріли та 
вибухи втрачають слух, зір та кінцівки, а через різноманітні психологічні 
травми ще й здатність розмовляти. Через зміну місця проживання, безкінеч-
них перебувань у сховищах особи з аутизмом змушені переносити величезний 
дискомфорт, страх та паніку і це все, на жаль, не минає безслідно. Тож мусимо 
визнати,що наслідки російсько - української війни доведеться вирішувати 
довго і наполегливо всьому суспільству. Не можна окремо не згадати про бом-
бардування медичних закладів та пологових будинків, пренатальних центрів 
зокрема, адже, як відомо, стреси, травматизація та голодування для вагітних і 
новонароджених не проходять безслідно. Медики були змушені надавати до-
помогу роділлям, породіллям, немовлятаму тяжких умовах, часто без 
відповідного обладнання та персоналу й, подекуди, в умовах антисанітарії і 
без потрібних медикаментів, а це все створює ризики порушень розвитку у 
дітей. Ще слід обов'язково згадати про громадян України, котрі понад 9 років 
перебувають під окупацією цинічного ворога, котрий навчає українських дітей 
ненавидіти Україну і все українське. Після звільнення їх чекає неодмінна реін-
теграція, але це буде тяжкий, довгий та дещо болючий процес, який впаде на 
плечі не лише педагогів, а й соціальних працівників та психологів.  

Внаслідок вимушеного переселення мільйонів громадян України діти з 
ООП опинилися без відповідної освітньої допомоги, а оскільки ми не знаємо 
точної дати закінчення війни на користь України, то надавати освітні послуги, 
особливо на окупованих територіях, буде вкрай складно. Саме тому освітяни 
вже зараз розробляють детальне планування дистанційної освіти та спеціаль-
них  цифрових додатків, котрі допомагатимуть здобувачам освіти з ООП та їх 
батькам отримувати необхідну корекційно - розвивальну допомогу. Серед до-
датків, котрі вже зроблені і функціонують не перший рік можна виділити: 
"JABtalk" - для дітей з порушеннями мовлення та слуху, "LiveTranscribe" - для 
осіб з порушеннями слуху, "DigitalInclusion" - для розвитку дітей з ООП.  
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Як бачимо, перед інклюзивною освітою в Україні стоїть багато викликів 
та очікує багато випробовувань, які потребують ретельного вирішення та 
втручання, розроблення чітких алгоритмів дій, методичної бази тощо. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 
Андрій Сидоренко, 

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Навчально-наукового 
інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 
Науковий керівник: Олена Орлова,  

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри загальноправо-
вих дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної 

освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 
За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, 

через постійні ворожі обстріли сотні тисяч життів було втрачено. Війна в Ук-
раїні має особливо катастрофічні наслідки. Вже за два місяці від початку ро-
сійського вторгнення експерти надали не один аналіз воєнних злочинів на те-
риторії України. Ці дані є результатом документування та збору доказів, три-
валістю у два місяці. Хоча належне розслідування має бути проведено після 
припинення військових дій, державні правоохоронні органи сумісно з спеціа-
льними місіями документують численні факти правопорушень на час війни. 
Серед зафіксованих злочинів: обстріли та бомбардування житлових кварталів, 
промислових та енергетичних об’єктів,зґвалтування, мародерства, спалюван-
ня лісів, підрив нафтобаз, забруднення Чорного та Азовського морів. Зафіксо-
вано велику кількість пожеж саме на нафтобазах, АЗС, звалищах, є факти про 
пошкодження об’єктів опалення та водопостачання. Постає загроза ядерної 
небезпеки через захоплення Чорнобильської Атомної Електростанції та на-
ступ ворожих військ у зоні Запорізької Атомної Електростанції та інших важ-
ких промислових об‘єктах [1]. 

Відтак, захист прав людини, особливо у воєнний період, є основним за-
вданням державного апарату України. Даний факт передбачений численними 
нормами міжнародногогуманітарного права, основне призначення яких поля-
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гає в обмеженні вибору методів і засобів ведення бойових дій і заборону най-
більш жорстоких і нелюдських з них. Ці норми, сприяють гуманізації війни та 
обмеження негативних наслідків збройних конфліктів, захисту жертв, змен-
шення людських страждань, а також шкоди, завданої об’єктам, що мають ва-
жливе для життя значення. 

Отже, сторони конфлікту не є обмеженими у виборі засобів і способів 
ведення війни, проте вони зобов’язані захищати жертв від впливів і наслідків 
війни. Кожна війна має свої правила, які не можна порушувати. Сторони кон-
флікту, що дотримуються цих правил вважаються такими, що поважають 
міжнародний правопорядок, а ті хто їх порушують та вчиняють міжнародні 
злочини мають бути притягнути до міжнародної кримінальної відповідально-
сті. 

Кожна зі сторін внутрішнього збройного конфлікту зобов’язана дотри-
муватися основоположних гуманітарних принципів, закріплених у ст. 3, спі-
льній для всіх чотирьох Женевських конвенцій 1949 р. Зазначені положення 
розвинуті та доповнені Другим Женевським протоколом 1977 р. Стаття 3, спі-
льна для Женевських конвенцій, і Другий Женевський протокол мають одна-
кову юридичну силу для всіх сторін внутрішнього збройного конфлікту (як 
для урядових військ, так і для повстанців). Крім того, як урядові збройні сили, 
так і війська повстанців мають дотримуватися положень окремих міжнарод-
них договорів, що поширюють свою дію на внутрішні збройні конфлікти, зок-
рема, Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та 
інших пристроїв 1996 р. та Конвенції про заборону застосування, накопичення 
запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення 1997 
р. [2].Найважливішим принципом міжнародного гуманітарного права є те, що 
всі повинні за будь-яких обставин користуватися гуманним поводженням, 
включаючи повагу до життя особи, її фізичної і психічної недоторканності.  

Список використаних джерел: 
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РОЗДІЛ 2 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СВІТУ: 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ,  
ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ 
 

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДЯНСЬКИХ 
ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ НАПЕРЕДОДНІ ЛЬВІВСЬКОГО  

ЦЕРКОВНОГО СОБОРУ 1946 РОКУ 
Людмила Бабенко, 

докторка історичних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри історії України 

Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 

 
Утвердження радянської моделі державно-конфесійних відносин на те-

риторії західноукраїнських областей стало наслідком деокупації та форсова-
них темпів другого етапу радянізації на завершальному етапі Другої світової 
війни.  Одним з пріоритетних напрямків цієї політикибула ліквідація Греко-
католицької церкви, авторитет якої за час війни та окупації істотно зріссеред 
вірян. Українські та зарубіжні історики, релігієзнавці  загалом розкрили пи-
танняпротистояння радянської держави і цієї церковної інституції, зосереди-
вшись на його репресивному аспекті. Праці Б. Боцюрківа, В. Пащенка, В. Вой-
наловича, А. Колодного, О. Турія, Н. Сердюк, В. Сергійчука, Д. Ведєнєєва, 
С. Гуркіної  та ін. дослідників  розкривають історію ГКЦ у ХХ столітті, особли-
вості її внутрішніх процесів тощо. 

Не втрачає актуальності питання механізмів ліквідації ГКЦ, у контексті 
якого рельєфного окреслення набуває роль органів державної безпеки у спра-
ві конструювання методів / оперативних технологій, спрямованих на ліквіда-
цію Греко-католицької церкви. Вони працювали у тісній взаємодії з партійно-
державними органами, узгоджуючи плани агентурно-оперативних заходів як 
проти ієрархів і духовенства, так і церкви в цілому, фактично формували дум-
ку керівництва СРСР щодо релігійного питання у західноукраїнському регіо-
ні.Так, було сформовано стратегічну оцінку ГКЦ як одного з ідеологічних сег-
ментів національно-визвольної боротьби, тобто «українського буржуазного 
націоналізму», «профашистську» організацію, яка за вказівкою Ватикану вела 
боротьбу запоглинання православ’я католицизмом, колабораціонізм ієрархів 
з нацистами у період окупації тощо. 

У статті ми окреслимо лише деякі аспекти і напрямки агентурно-
оперативної діяльності радянських органів держбезпеки (у період з квітня 
1943 до березня 1946 рр. –  Наркомат державної безпеки (НКДБ), з березня 
1946 до березня 1953 рр.– Міністерство державної безпеки (МДБ)). Зосереди-
мо увагу на плануванні підготовки Львівського церковного собору як заключ-
ного акорду ліквідації Греко-католицької церкви. Аналіз джерел, опублікова-
них та неопублікованих документів з архівних фондів Галузевого державного 
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архіву Служби безпеки України чітко вказує на розробку конкретних антицер-
ковних сценаріїв у надрах радянських спецслужб. 

Одним із аспектів підготовки ліквідації ГКЦ стало використання у за-
планованій «оперативній грі» ієрархів Російської Православної церкви 
(РПЦ).Вище духовенство мало активізуватися задля створення у середовищі 
вірян-греко-католиків позитивного іміджу Православної церкви як історично 
споконвічної і процес ліквідації  ГКЦ формально мав виглядати як повернен-
ня «зрадників-уніатів» у лоно «матері-церкви». Політично лояльний москов-
ський патріархат виконував накреслений вищим партійно-державним керів-
ництвом СРСР план за розробленими операціями спецслужб. Про це, зокрема, 
свідчить швидке створення православного єпископату у Львові, надання цер-
ковного приміщення для кафедрального храму новому православному єпис-
копові. Начальник УНКГБ по Львівській області О. Воронін пропонував вико-
ристати монастир і костьол у центрі Львова (по вул. Чернецького, 20), ченці 
якого виїжджали до Польщі, або церкву по вул. Руській, що в минулому нале-
жала Ставропігійному братству. Також була можливість розмістити правосла-
вного єпископа у Почаївській Лаврі, що, на його ж думку, додало б авторитету 
духовному православному лідеру. Такий режим сприяння вражає, коли порів-
няти безуспішні адміністративні спроби А. Шептицького та Й. Сліпого створи-
ти парафію УГКЦ у м. Києві. 

Розуміючи, що поява російськомовних священиків із східної України та 
Росії лише збурить місцевих віруючих, чекісти пропонували створити у Львові 
духовну православну семінарію й набрати студентів із місцевого населення, а 
декількох осіб направити на навчання до Москви. Влада сподівалася, що така 
акція посилить розкладання уніатів і вплив Православної церкви. Лояльним 
священникам ГКЦ відводилася лише пропагандистська роль. [5, арк. 161–185].  

Окремі заходи, заплановані по лінії органів державної безпеки, збіглися, 
хоч і з певними корективами, з пропозиціями голови Ради у справах Російсь-
кої Православної церкви Г. Карпова, які він надіслав 15березня 1945 р. 
Й. Сталіну та Л. Берії. Одним із центральних у документі постало питання про 
відрив ГКЦ від Ватикану. Так, Г. Карпов пропонував: створити ініціативну 
групу для розриву із Ватиканом і возз’єднання із РПЦ; організувати правосла-
вну єпархію у Львові, яку має очолити єпископ із титулом Львівського і Тер-
нопільського. Межі його компетенції повинні поширюватися на Львівську, 
Дрогобицьку, Станіславську, Тернопільську області; православному єпископо-
ві у Львові виділити для кафедрального собору один із католицьких храмів; 
через призначення настоятеля Почаївської православної Лаври на посаду ві-
карія Львівського посилити вплив православної церкви в Західній Україні; 
надати православному  єпископові та священикам права на проведення місіо-
нерської роботи; оприлюднити звернення Синоду РПЦ до священиків та ві-
руючих про повернення їх до канонічної православної віри. 

Уже 16березня 1945 р. на затвердження уряду СРСР надійшло звернення 
патріарха Алексія I «Пастирям і віруючим Греко-католицької церкви, які 
проживають у західних областях Української РСР». Рада у справах РПЦ за-
пропонувала надрукувати це звернення 10-тисячним накладом для розповсю-
дження серед віруючих західноукраїнських областей [5, арк. 97].Більшість на-
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уковців схиляється до думки, що авторство цього документа не належало пат-
ріархові, найімовірніше він був написаний безпосередніми партійними і чекі-
стськими посадовцями, які розробляли план ліквідації ГКЦ, оскільки він на-
гадує політичну відозву партійно-радянського керівництва про зречення Цер-
кви, ієрархів, віри та примирення з існуючим режимом. 

Начальник УНКГБ Львівської області О. Воронін 14лютого 1945 р. затве-
рдив план оперативних заходів щодо ГКЦ. Така швидка реакція на директиву 
та оперативний план НКГБ УРСР від 8 лютого 1945 р. свідчить про серйозну 
попередню підготовку та фактичне санкціонування київським керівництвом 
розгортання «операції по уніатах». Про це також свідчать  стислі терміни ви-
конання окремих запланованих заходів – 13-16 лютого 1945 р. План передба-
чав термінове виявлення та встановлення всіх осіб, що проживали в резиден-
ції митрополита Йосифа Сліпого, осіб, що мали контакти з резиденцією, сту-
дентів та викладачів духовної академії тощо. О. Воронін наполягав на приско-
ренні отримання санкції НКГБ УРСР на арешт 13священиків, яких звинувачу-
вали в націоналістичній діяльності. Особливо він наполягав на арешті  «акти-
вного українського націоналіста, пов’язаного із центральним проводом ОУН», 
священика Л. Куницького, котрий проживав у резиденції митрополита 
Й. Сліпого [12, c. 29]. Очевидно, це повинно було стати серйозним попере-
дженням для митрополита не чинити спротив возз’єднанню УГКЦ і Руської 
православної церкви.  

Також О. Воронін плануваввключити архівно-агентурну справу «Ходя-
чі», що складалася з двох томів і зберігалася в НКГБ УРСР, у нову розробку 
чинної справи. Це означало суттєве збільшення кількості її фігурантів. Усього 
органи держбезпеки розробляли 15осіб, серед яких уже згадувані 
К. Шептицький, Г. Костельник, Й. Сліпий, М. Чарнецький, О. Горчинський, 
Й. Кладочний.  

Отже, перед початком процесу так званого «возз’єднання» УГКЦ із РПЦ 
вище партійно-державне керівництво вирішило ізолювати окремих представ-
ників духовенства. 15 березня 1945 р. нарком державної безпеки С. Савченко 
санкціонував арешт митрополита Й. Сліпого, єпископів Г. Хомишина, 
І. Лятишевського, М. Чарнецького, М. Будку, професорів О. Барвінського, 
М. Паше-Озерського, дяка В. Лепкого «за активну допомогу німцям і зв'язок із 
українським націоналістичним підпіллям». По Львівській області було додат-
ково санкціоновано арешт І. Цегельського, П. Пересипкіна, В. Демчука, 
М. Ракітського, А. Іздрика, по Станіславській області– В. Долгих, 
І. Самолевича, В. Костюка, по Тернопільській області – І. Дуплавого, 
А. Пельвецького, І. Чукура, М. Кордубу, по Дрогобицькій області – 
І. Мариновича. Була навіть створена спеціальна слідча група зі співробітників 
Слідчого відділу НКГБ УРСР для ведення цієї справи [7, арк. 100-104]. У підго-
товці списку арештованих брав участь й Уповноважений Ради у справах релі-
гійних культів І. Полянський (професійний чекіст, у 1920-х рр. – керівник 6-го 
антирелігійного відділення секретного відділу ГПУ УСРР, начальник відділу 
2управління НКГБ СРСР). Окрім згаданих ієрархів, список пропонованих до 
арешту священників по західноукраїнських областях станом на початок квітня 
1945 р. різко збільшився і становив 53особи. Із них, по Львівській області пла-
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нували арештувати 40 осіб, Станіславській – 7, Тернопільській – 4, Дрогоби-
цькій –2 [7, арк.  277]. 

Масовим арештам духовенства Української греко-католицької церкви 
передувала пропагандистська кампанія з дискредитації ГКЦ. 8 квітня 1945 р. у 
львівській газеті «Вільна Україна» був опублікований памфлет «З хрестом чи 
з ножем?», спрямований проти Ватикану та ГКЦ. Під псевдонімом «Володи-
мир Росович» ховався згодом відомий публіцист і письменник Ярослав Галан. 
У памфлеті автор звертався до священиків ГКЦ та віруючих із фатальним за-
питанням: «Камо грядеши?». І сам же давав відповідь: «Наша Радянська дер-
жава в основний свій закон вписала непорушні й незламні слова про свободу 
сумління. Вона не втручається в особисте життя радянського громадянина, не 
заважає йому мати свої релігійні переконання. Але не можна спокійно диви-
тися на те, коли служителі уніатської церкви використовують цю свободу віро-
сповідань для того, щоб провадити злочинну діяльність проти українського 
народу, колись на користь фашистської Німеччини, сьогодні – во славу й на 
благо англосаксонських імперіалістів» [10]. Ідеологічна спрямованість, обра-
ний час (арешти духовенства УГКЦ) та передрук протягом квітня 1945 р. цього 
памфлету практично всіма газетами Західної України [10], свідчили про чітко 
сплановану вищим партійно-державним керівництвом СРСР та УРСР агіта-
ційно-пропагандистську акцію щодо ГКЦ.  

Поки зацікавлені кола інтелігенції та духовенства обговорювали памф-
лет, місцеві чекістські апарати проводили роботу з підготовки арештів. Опе-
рацію призначили на 11квітня 1945 р. Найбільше уваги, звичайно, приділяли 
проведенню оперативних заходів у резиденції митрополита Й. Сліпого. Під 
час арешту та обшуків її оточили 29співробітників військ НКВД, на подвір’ї 
перебувало ще близько двох десятків бійців, на кожному поверсі триповерхо-
вої будівлі по 6 бійців, обшук у будинку проводила група із 45осіб, із них 
30 оперативних співробітників і 15 бійців. Окремі групи обшукували гараж, 
підвали, квартири сусіднього корпусу та собор св. Юра – загалом 14осіб. Од-
ним із важливих завдань для чекістів було й виявлення нелегалів у будинках 
резиденції та церковних приміщеннях.  

Були створені мобільні групи для запобігання можливим ексцесам. Гру-
пу із 6осіб, що арештувала митрополита Й. Сліпого, очолював начальник 4-го 
відділу 2-го управління НКГБ УРСР підполковник державної безпеки Воло-
шин [1, арк. 3-5]. Після арешту Й. Сліпого направили у внутрішню тюрму 
УНКГБ по Львівській області. Єпископа М. Будку арештовувала група із трьох 
осіб на чолі з начальником відділення 2-го управління НКГБ УРСР Бріккером. 
Загальне керівництво операцією в резиденції очільника УГКЦ здійснював на-
чальник 2-го управління НКГБ УРСР Медведєв. Паралельно обшуки і арешти 
проводилися в духовній академії й семінарії, будинку єпископа 
М. Чарнецького, священиків І. Клюса, І. Кравця, І. Годунка та інших.  

Після арештів 22квітня 1945 р. до наркома держбезпеки УРСР 
С. Савченка надійшла шифротелеграма наркома держбезпеки СРСР 
В. Меркулова, у якій наказано спрямувати слідство на виявлення «організа-
торської ролі уніатської церкви в оунівському русі, виявлення зв’язків керів-
ників уніатської церкви із центральним керівництвом ОУН, агентів Ватикану і 
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німецької розвідки». Окремо В. Меркулов вимагав опрацювати архів 
А. Шептицького й відібрати матеріали, що представляють політичний інтерес 
для подальшого оперативного використання [8, арк. 153-154]. 

Архівно-кримінальна справа № 68069-ФП  «по звинуваченню Сліпого 
Йосифа Івановича, Чарнецького Миколи Олексійовича та інших за арт. 54–1 
«а» і 54–11 Карного кодексу УРСР» зберігається в Галузевому державному ар-
хіві Служби безпеки України. Вона складається із семи томів загальним обся-
гом 1963 арк. (т. 1 – 298 арк.; т. 2 – 309 арк.; т. 3 – 212 арк.; т. 4 – 288 арк.; т. 5 
– 265 арк.; т. 6 – 292 арк.; т. 7 – 299 арк. Фрагменти документів опубліковані 
дослідницею історії УГКЦ Наталією Сердюк [11, с. 287-354].Проаналізувавши 
їх, вона визначила масштаби тиску на митрополита Й. Сліпого та його побра-
тимів. В архівно-кримінальній справі зберігаються оригінали 48 протоколів 
допитів митрополита Й. Сліпого. Перший допит, що його провів заступник 
начальника відділення слідчої частини НКГБ УРСР старший лейтенант 
С. Горюн, датовано 15 квітня 1945 р. і тривав  понад 6годин. Впродовж квітня-
червня 1945 р. рукою С. Горюна було написано ще 15 протоколів. Допити най-
частіше розпочинали в першій половині дня й закінчували глибокої ночі, хоча 
траплялося й навпаки. Н. Сердюк стверджувала, що митрополит не піддавався 
вимогам слідчого визнати «зрадництво та антирадянську й націоналістичну 
діяльність». Протоколи допитів Й. Сліпого – це декілька сотень сторінок ру-
кописного тексту, де відповіді арештанта були набагато коротшими, аніж пи-
тання слідчого. 

Єпископа М. Чарнецького  допитували шістдесят разів, теж переважно 
вночі, з 21 квітня 1945 р. по 26 квітня 1946 р. На відміну від митрополита 
Й. Сліпого, якого по черзі допитували троє слідчих, з єпископом  
М. Чарнецьким працював слідчий НКГБ О. Защітін. Завдяки унікальній рете-
льності слідчого в усіх протоколах, за винятком одного, зафіксовано час поча-
тку й завершення допитів і перерв. Тому відомо, що загальна тривалість допи-
тів єпископа М. Чарнецького становила понад 430 годин. Часто О. Защітін 
спілкувався зі своїм арештантом по 10–15 годин, а то й понад 18 годин, як, на-
приклад, 3–6 липня 1945 р. Кількість, тривалість і частота цих допитів свід-
чать про надзвичайну їх інтенсивність та неймовірний психологічний тиск на 
підслідного. 

Стійкість ієрархів УГКЦ викликає повагу, з огляду на їхній вік. В архів-
но-кримінальній справі збереглися довідки про медичний огляд арештантів 
після річного перебування у в’язниці. Лікар внутрішньої тюрми Міністерства 
державної безпеки УРСР Панкратьєва 11 травня 1946 р. констатувала, що її па-
цієнти не здатні до фізичної праці через різні захворювання: Йосип Сліпий – 
недокрів’я; Никита Будка – ревматизм і порок серця; Петро Вергун – недо-
крів’я й туберкульоз. Тільки шістдесятирічного Миколу Чарнецького визнали 
здатним до легкої праці.  

На закритому судовому засіданні військового трибуналу військ МВС 
Українського округу протягом 29 травня-3 червня 1946 р. без участі представ-
ників обвинувачення й захисту слухали справу ієрархів УГКЦ. Згідно з оголо-
шеним у ніч з 3 на 4 червня 1946 р. вироком підсудних визнали «винними в 
антирадянській і контрреволюційній діяльності». Митрополита Й. Сліпого за-
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судили до восьми років позбавлення волі у виправно-трудових таборах (ВТТ), 
прелата П. Вергуна – до семи років ВТТ, єпископів М. Чарнецького і Н. Будку 
– до п’яти років ВТТ кожного. Додатковим покаранням для всіх стали позбав-
лення громадянсько-політичних прав (поразка в правах) на 3 роки і конфіска-
ція особистого майна [11, с. 291-293]. Матеріали стосовно єпископа Івана Ля-
тишевського виділили в окрему справу, а його самого згідно з ухвалою Особ-
ливої наради при міністрі внутрішніх справ СРСР від 16серпня 1946 р. заслали 
до Казахстану на п’ять років [1, арк. 342]. 

За архівними документами вдалося встановити таку динаміку арештів та 
взяття на оперативний облік духовенства УГКЦ. Станом на 12 квітня 1945 р. у 
Львівській, Станіславській, Тернопільській, Дрогобицькій областях було аре-
штовано 41 особу із 58 запланованих. З-поміж арештованих– митрополитів– 1 
(Й. Сліпий), єпископів – 4 (Г. Хомишин, І. Лятишевський, М. Чарнецький, 
М. Будка), священиків – 26, дияконів – 2, студентів духовної академії – 3, 
представників церковного активу – 1, оунівців-нелегалів, пов’язаних із духо-
венством – 4. Під час арешту співробітники Львівського УНКВД та НКГБ УРСР 
на території резиденції митрополита і собору Св. Юра провели перевірку по-
над 150 осіб, із них 18 затримали. Студентів духовної академії та семінарії (159 
осіб) направили до військкомату, а звільнені приміщення передали госпіталю. 
Отже, ці духовні навчальні заклади перестали функціонувати.  

Під час операції було конфісковано 5 гранат, 250 патронів, 1 кинджал, 5 
радіоприймачів, 2 ротатори, 14 друкарських машинок, 14 фотоапаратів, 108 
тис. руб, 49 доларів США, вилучено чимало українських книг, потрактованих 
як «антирадянська націоналістична література», листів, які становили опера-
тивний інтерес [8, арк. 119-129].Після проведених арештів станом на 25 квітня 
1945 р. у Львівській, Дрогобицькій, Тернопільській та Станіславській областях 
значно збільшилася кількість осіб, узятих на оперативний облік з числа уніат-
ського духовенства. Якщо на квітень їх було 155, то на кінець грудня цього ж 
року вже 364[8,арк. 231-232. Арешти тривали й у наступні місяці. Так, згідно з 
висновком оперативної бригади НКГБ УРСР про оперативно-слідчу роботу 
УНКГБ по Львівській області за період із початку 1944 – по квітень 1945 рр. 
було заарештовано 3348 осіб, із них 69 – представників УГКЦ, 29 – римо-
католиків. У травні-липні 1945 р., у розпал діяльності ініціативної групи, взя-
ли під варту 35 осіб. Станом на 31 січня 1946 р. у західноукраїнських областях 
по лінії греко-католицької церкви арештовано 285 осіб [6, арк. 267].  

Іноді окремих священиків та активних віруючих місцеві апарати звіль-
няли через відсутність доказів і фактів антирадянської діяльності. Так, співро-
бітники УНКГБ по Львівській області звільнили священика І. Оляновича, 
арештованого за зв’язок з «оунівським підпіллям». Через три місяці після 
ув’язнення звільнили наукового співробітника етнографічного музею 
Є. Овсієнко, яку арештували під час спецоперації в комплексі будівель Св. 
Юра й звинуватили у зв’язках із митрополитом Й. Сліпим та «націоналістич-
ним підпіллям». У спеціальній директиві від 25 вересня 1945 р. нарком держ-
безпеки С. Савченко інтерпретував такі випадки як погану оперативну роботу і 
заборонив, «враховуючи серйозність заходів, спрямованих на ліквідацію гре-
ко-католицької церкви, звільняти арештованих уніатських священиків і осіб, 
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пов’язаних із ними, незалежно від обставин». На всі звільнення з-під арешту 
УНКГБ повинні були отримати санкцію НКГБ УРСР [3, арк. 29-30].Наприкінці 
1945 р. звільнено з «оперативних міркувань» 20 священиків, які продовжили 
пастирську службу й стали прихильниками переходу в православ’я [9, 
с. 296-297]. 

Активно застосовували й таку форму репресій як закриття храмів. Але в 
Західній Україні, на відміну від Східної, у другій половині 1940-х рр. закриття 
храмів проводили переважно на прохання членів ініціативної групи з во-
зз’єднання УГКЦ з РПЦ [9, с. 286-289]. 

Репресивний складник пов’язаний і з іншими елементами цієї  операції. 
У наркоматі державної безпеки УРСР координації процесу ліквідації УГКЦ на-
давали великого значення. Нарком С.Савченко ще 25 квітня 1945 р. наказав 
начальникам УНКГБ Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільсь-
кої областей, начальнику 2-го управління НКГБ УРСР кожні п’ять днів напра-
вляти звіти до оперативної групи НКГБ УРСР у м. Львові. У звітність включа-
ли інформацію про кількість священиків, ченців у діючих і недіючих парафіях 
і монастирях; кількість парафій, що перейшли в православ’я; кількість створе-
них ініціативних груп з інформацією про їх членів; кількість деканів-
благочинних, які брали участь у роботі ініціативних груп; кількість арештова-
них представників духовенства та  осіб, котрі пов’язані з ними антирадянсь-
кою діяльністю (оунівців); результати допитів арештованих, детальні свідчен-
ня; різноманітні ексцеси, їх причини, заходи щодо ліквідації, а також заходи, 
проведені по лінії уповноваженого Ради у справах релігійних культів [4, 
арк. 154-155].  

Через зростання обсягів роботи, складність і масштабність оперативних 
заходів щодо так званого возз’єднання Греко-католицької церкви і Російської 
Православної церкви штат відділення по боротьбі з антирадянськими елемен-
тами серед церковників і сектантів 2-го відділу УНКГБ по Львівській області 
пропонували збільшити на 5 посад (до 10 співробітників). Розгорталася широ-
ка агентурна мережа. Тільки по Львівській області співробітники УНКГБ заве-
рбували 187 осіб по «церковній лінії» (1 резидент, 91 агент, 95інформаторів) 
[9, с. 296-297]. 

Отже, вилучивши з церковного життя ієрархів та священників, які акти-
вно чинили спротив возз’єднанню з православ’ям, створивши необхідні аген-
турні мережі та посиливши кадровий склад 2-их відділів західноукраїнських 
УНКГБ, органи державної безпеки перейшли до наступного етапу «операції по 
греко-католиках» – створення ініціативних груп для підготовки до переходу в 
православ’я.  Вони повинні були виконувати такі завдання:  

–  добирати членів ініціативних груп та здійснювати негласний конт-
роль за їхньою діяльністю; 

– обліковувати та вилучати священників – противників процесу во-
зз’єднання із РПЦ, яких ділили на «поплічників українських націоналістів» і 
«агентів Ватикану». На таких осіб наказано заводити обліково-спостережні, 
формулярні та агентурні справи. Після документування їхньої діяльності 
районні апарати повинні направляти справи в 2-й відділ УНКГБ для отри-
мання санкції на арешт; 
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– допомагати окремим уніатським священикам перейти в православ’я. 
Однак таку роботу проводили лише з тими, хто був перевірений у поточній 
роботі з виявлення «ворогів радянської влади», не демонструючи при цьому 
зацікавленість органів державної безпеки й санкції НКГБ. Іншим священикам 
належало відповідати, що державні органи не займаються внутрішньо-
церковними справами; 

– проводити активну інформаційно-аналітичну роботу щодо виявлення 
реакції різних верств населення на процес возз’єднання; 

– координувати свою діяльність з діяльністю державних органів, зокре-
ма з уповноваженими Ради у справах РПЦ [8, арк. 78-79]. Співробітники орга-
нів держбезпеки здійснювали персональний підбір та ретельну перевірку на 
лояльність потенційних членів ініціативних груп. 
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Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини та гро-

мадянина захищаються судом. Згідно із ст. 124 Конституції єдиним держав-
ним органом, який здійснює правосуддя в Україні, є суд. Разом з тим, на сьо-
годні в Україні, крім судової форми захисту,передбачено альтернативне вре-
гулювання спорів в процесі медіації. Так, Законом України «Про медіа-
цію»визначено правові засади та порядок проведення медіації як позасудової 
процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіа-
тора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою. 
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Науково-практичний аналіз цього Закону засвідчив, що він складається 
із преамбули та таких розділів, як: «Загальні положення», «Статус медіатора», 
«Проведення медіації», «Прикінцеві та перехідні положення» (всього 4 розді-
ли та 21 стаття). На нашу думку, структура та зміст потребують доповнення. 
Тож пропонується виділяти в Законі преамбулу та розділи: «Загальні поло-
ження», «Повноваження державних органів у сфері медіації», «Статус та ор-
ганізаційні форми медіаторів», «Процес медіації», «Медіація у приватно-
правових відносинах» та «Медіація у публічно-правових відносинах», «Дер-
жавна підтримка медіації», «Прикінцеві та перехідні положення». Загалом 
Закон має подібну структуру до інших законів України. Тобто, кожний розділ 
об’єднує статті, які розкривають зміст відповідного розділу. Кількість статей в 
кожному розділі не є однаковою. Разом з тим, виклад статей в Законі має від-
буватися із дотриманням вимог щодо якості законів в контексті верховенства 
права (ст. 8 Конституції України), зокрема його елементу «юридична визна-
ченість», який вимагає, щоб норми були чіткими і точними та спрямованими 
на забезпечення того, щоб ситуації та правовідносини залишалися передбачу-
ваними.  

Отже, в розділі «Загальні положення» пропонуємо такі статті: «Визна-
чення термінів», «Сфера дії Закону», «Правова основа діяльності медіатора», 
«Гарантії діяльності медіатора», «Мета та принципи медіації», «Конфлікт ін-
тересів», «Конфіденційність», «Заборона розголошення інформації», «Обме-
ження у праві медіатора щодо вчинення дій у сфері медіації»,  а також інші 
статті, які розкривають зміст принципів медіації (добровільність, рівність сто-
рін, незалежність та безпристрасність медіатора, співробітництво сторін то-
що).В розділі «Повноваження державних органів у сфері медіації»  - «Система 
органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері медіації»,  «Повно-
важення Міністерства юстиції України у сфері медіації», «Повноваження цен-
трального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки», «Повноваження 
територіальних органів Міністерства юстиції України у сфері медіації», «Рада 
медіаторів», «Порядок роботи Ради медіаторів» тощо.В розділі  «Статус та ор-
ганізаційні форми медіаторів» - «Вимоги до медіатора», «Навчання та стажу-
вання медіатора», «Реєстр медіаторів», «Бюро медіації», «Професійне само-
врядування медіаторів», «Професійні права медіатора», «Професійні 
обов’язки медіатора», «Оплата діяльності медіатора», «Відповідальність меді-
атора», «Припинення та призупинення діяльності медіатора» тощо.  

Також пропонуємо норму про те, що іноземний медіатор має право здій-
снювати діяльність медіатора на території України, яка має періодичний хара-
ктер, у формі пропозицій своїх послуг, на підставі документу, який засвідчує, 
що він законно практикує цю професію в державі, громадянином якої він є, чи 
державі, з якою він має найбільш тісний зв’язок, зокрема, має місце прожи-
вання або займається основною діяльністю, при цьому до нього не застосову-
ються вимоги щодо отримання свідоцтва про заняття діяльністю у сфері меді-
ації в Україні та реєстрації як медіатора в Україні, передбачені цим Законом, 
але він повідомляє державу громадянином якої він є, чи державу, з якою він 
має найбільш тісний зв’язок, про те, що він здійснює діяльність медіатора в 
Україні.  
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На нашу думку, в розділі «Процес медіації» більшість норм статей по-
винні мати процесуальний характер та охопити норми про: «Сторони спору 
(конфлікту)», «Місце та час вчинення медіатором дій у сфері медіації», «Мова 
проведення медіації», «Умови проведення медіації», «Порядок проведення 
медіації», «Порядок зупинення та припинення медіації», «Права сторін у 
процесі медіації», «Обов’язки сторін у процесі медіації», «Відео зв'язок в про-
цесі медіації», «Врегулювання спору», «Форма та зміст договору про медіа-
цію», «Угода за результатами медіації», «Виплати, пов’язані із проведенням 
медіації», «Винагорода медіатора», «Виконання угоди за результатами медіа-
ції», «Строкмедіаційної угоди» тощо. В розділах «Медіація у приватно-
правових відносинах» та «Медіація у публічно-правових відносинах» пропо-
нуємо виділити статті щодо: медіації в цивільних спорах, медіації в корпора-
тивних спорах, медіації у сфері міжнародного приватного права, медіації в сі-
мейних спорах, медіації спорів, пов’язаних із захистом прав споживачів, меді-
ації в трудових спорах, а також медіації в адміністративних спорах, в криміна-
льному провадженні, виборчих спорах тощо.  

Що стосується медіації у виборчому процесі, зазначимо, що у практич-
ній площині виборчого права медіацію слід розглядати як засіб, котрий надає 
можливість сторонам – суб’єктам відповідного виборчого процесу – якнайш-
видше вирішити юридичний конфлікт на засадах добровільності, незалежнос-
ті та нейтральності медіатора, неупередженості медіатора та рівності прав сто-
рін медіації. У той же час медіація не обмежує доступ сторін до загального ад-
міністративного порядку врегулювання спорів. Відтак ключовою рисою меді-
ації у виборчих правовідносинах є її добровільність. Разом з тим, варто згада-
ти, що саме у виборчому процесі не йдеться про прямі відносини субординації 
між різними учасниками процесу, окрім вертикалі органів адміністрування 
виборів. Звідси – їх рівність та високий ступінь самостійності, які роблять мо-
жливим та адекватним застосування інституту медіації до виборчих спорів.  

З огляду на практичний аспект проблем, котрі виникають з приводу 
здійснення суб’єктами виборчого процесу своїх прав та обов’язків, їх приклад-
ний характер, вбачається доцільним залучити в якості медіаторів членів вибо-
рчих комісій, які проходять належні підготовку й навчання під час виборчого 
процесу, передбачені законодавством (зокрема, статтями 87, 144, 206 Вибор-
чого кодексу, а також положеннями частини одинадцятої статті 17 Закону Ук-
раїни «Про Центральну виборчу комісію»). Щоправда, така підготовка не є 
спеціалізованою щодо вирішення виборчих спорів. До того ж, вимога про ная-
вність вищої освіти, а тим паче юридичної, для членів виборчих комісій не 
встановлена. Більше того, прийнята в Україні модель формування виборчих 
комісій з відповідних виборів за партійним методом, жодним чином не спів-
відноситься з вимогою нейтральності чи неупередженості до медіатора.  

У цьому аспекті можливими кандидатурами на роль медіаторів у вибор-
чих спорах можуть бути члени Центральної виборчої комісії. Безумовно, За-
кон України «Про Центральну виборчу комісію» не містить вимоги щодо ная-
вності юридичної освіти у кожного з членів (хоча, виходячи зі змісту частини 
шостої статті 6 Закону, щонайменше 8 з 17 членів повинні мати таку). При 
цьому до членів Комісії висуваються вимоги щодо відсутності представниць-
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ких мандатів та безпартійності, чим забезпечується їх незалежність та 
об’єктивність. Крім того, відповідно до пункту 4 частини третьої статті 3 Зако-
ну України «Про державну службу» члени Комісії не є державними службов-
цями.  

Отож видається, що доцільним було б запровадити проходження члена-
ми Комісії встановленого законодавством нормативу навчання зі здійснення 
медіації у виборчих правовідносинах задля того, аби забезпечити їх можливіс-
тю в подальшому виступати під час виборчих процесів у якості медіаторів. У 
цьому контексті важливо вказати на те, що сама Комісія є органом колегіаль-
ним, усі рішення приймаються нею після відповідного розгляду та обгово-
рення питань на засіданнях. Відтак вирішувати спори по суті уповноважена 
лише Комісія в цілому, а не її члени. Однак члени Комісії можуть виступати 
медіаторами за рахунок володіння необхідними знаннями та досвідом для 
здійснення повноважень медіатора.  

В розділі «Державна підтримка медіації» норми статей мають бути 
спрямовані на мотивацію сторін використовувати медіацію для врегулювання 
спору, зокрема, щодо сплати державного мита, надання державою послуги 
медіації, сприяння розвитку медіації  тощо.  

Заключним розділом є розділ «Прикінцеві та перехідні положення», я 
якому визначається порядок та строки набрання чинності цим законом, а та-
кож передбачається внесення змін в ряд законодавчих актів України, як-от, 
наприклад, Виборчий, Цивільний та Сімейний кодекси України, Цивільний 
процесуальний кодекс України, Закон України «Про адвокатуру», Закон Укра-
їни «Про Центральну виборчу комісію» тощо.  

Отже, при прийнятті в Україні спеціального закону про медіацію вказу-
вали такі фактори, як: гарантування Конституцією України громадянам права 
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи 
від порушень; наявність в Україні практики у сфері медіації; популярність та 
законодавча урегульованість процесу медіації в країнах Європи та Америки; 
економія часу та коштів сторін спору в порівнянні із судовим процесомтощо. 
Однак прийнятий закон про медіацію потребує уточнень, а деякі його норми 
мають дискусійний характер.   
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Невід’ємною складовою природокористування є раціональне викорис-

тання водних ресурсів, оскільки без використання води було б  неможливим ні 
життя людини, ні функціонування жодної зі  сфер господарської діяльності [6, 
c.36]. Водна безпека країни пов’язана з усіма аспектами національної безпеки, 
оскільки від цього залежить і її обороноздатність, що робить її більш вразли-
вою до зовнішніх загроз (забруднення чи навіть отруєння водних ресурсів під 
час збройних конфліктів). У зв’язку із зазначеним підвищується актуальність 
гарантування державою безпеки водокористування своїм громадянам шляхом 
створення їх рівного права на чисту питну воду. 

Інтенсивне хімічне, мікробіологічне, радіологічне забруднення джерел 
питного водопостачання, а також використання недосконалих технологій 
підготовки води підвищують актуальність проблем водної безпеки України.  

Нині спроможність країни підтримувати рівний доступ громадян до во-
ди прийнятної якості та в необхідній кількості для задоволення особистих по-
треб та підтримання належного стану здоров’я, є одним з важливих напрямів 
водної політики держави.  За результатами досліджень встановлено, що 80-
90% водопровідної води в Україні відповідає санітарним нормам. Навіть якщо 
ми беремо воду зі свердловини, вона завжди чиста. Хоча якість підземних вод 
вища, ніж  у відкритих водоймах. Ця вода проходить через пісок, глину, 
каміння, як через систему фільтрів. Але таке очищення не здатне видалити всі 
шкідливі речовини.  

Проблема забезпечення належної якості питної води пов'язана як із ста-
ном безпосередньо сфери водопідготовки, так і з якістю води у джерелах во-
допостачання. Гострота проблеми пов’язана з тим, що забруднення підземних 
вод, річок, озер негативно впливає на стан здоров’я населення [2]. 

Здоров'я людини визначається генетичними факторами, якістю та спо-
собом життя, а також різноманітними факторами  екологічного стану довкіл-
ля. Внесок кожного з цих чинників в етіологію розвитку захворювань дуже мі-
нливий і залежить від виду захворювання, рівня, а також своєчасності надан-
ня медичних послуг, їх територіальної, фінансової доступності, соціально-
економічного стану країни. У контексті економічних досліджень,  важливим є 
аналіз факторів впливу, причин зміни та методів запобігання ранньої смерт-
ності серед населення, погіршення як  індивідуального здоров’я (стан оптима-
льної працездатності особистості, її соціальної активності при максимальній 
тривалості життя), так і  популяційного здоров’я (життєздатності населення, 
підвищення його працездатності й продуктивності праці) [2, 3, 4].  
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Наслідки впливу забруднення водних ресурсів на організм людини важ-
ко не помітити. Серйозною проблемою є захворювання, спричинені забруд-
ненням довкілля. За даними ВООЗ, стан здоров’я населення на 80% залежить 
від якості води, яку використовує населення для задоволення різноманітних 
потреб [1, с. 9;  5, с.117]. 

Через це спостерігається  зростання онкологічних захворювань, сильно 
страждає імунна система. Помічено, що у містах із забрудненою атмосферою 
під час епідемій грипу відбувається триразове зростання захворюваності. При 
цьому в екологічно благополучніших районах при епідемії люди хворіють на 
грип лише на 20% частіше.  

Серед хвороб населення зустрічаються патології, пов'язані з надлишко-
вою кількістю чи відсутністю певних елементів у воді. Так,  при недостатності 
йоду у воді може виникнути ендемічний зоб. При надлишку фтору спо-
стерігається флюороз або плямистість емалі зубів,  розвиток карієсної пато-
логії. Встановлено вплив споживання питної води з великим вмістом кальцію 
на утворення сечокислого каміння.  При підвищеному вмісті стронцію у водах 
глибоких підземних горизонтів дітей може виникнути порушення розвитку 
кісткової тканини, а при високому вмісті молібдену та нестачі міді в об'єктах 
навколишнього середовища відбувається порушення пуринового обміну 
(молібденова подагра).  

Накопичення свинцю в організмі викликає захворювання нервової та 
кровоносної систем організму. Тривале споживання води з підвищеними кон-
центраціями кадмію, хрому викликає захворювання нирок, міді – травного 
тракту, ртуті – центральної нервової системи, видільної та кровоносної систем, 
миш'яку - нирок, печінки, серцево-судинної систем. Нітратне забруднення 
питної води здатне негативно впливати на стан здоров'я людини, викликаючи 
метгемогобенію та змінюючи біохімічні процеси в організмі. 

Чимало захворювань та синдромів не мають безпосереднього зв'язку з 
неякісною питною водою, але  зазначений фактор збільшує ризик їх  розвит-
ку, змінює перебіг, або виступає у ролі тригерів, що викликають прискорення 
реалізації патологічних станів у людини (передчасна смерть, бронхіальна аст-
ма, скорочення тривалості чи зниження якості життя) [7, c.12-13].  

Отже, навіть незначна концентрація шкідливих речовин у воді може 
спричинити катастрофічні наслідки.  З метою мінімізації негативного впливу 
неякісної води на здоров’я населення в Україні необхідно: посилити контроль 
за скиданням відходів, використовувати маловідходні виробничі технології та 
рециркуляцію води, встановлювати норми щодо скидання стічних вод; заохо-
чувати будівництво очисних споруд для побутових та промислових стічних 
вод; запобігати забрудненню водоносних шарів шляхом регулювання токсич-
них речовин, що проникають у ґрунт, створювати водоохоронні зони у райо-
нах підживлення та забору підземних вод тощо. 

За таких умов доцільно впроваджувати інтегрований підхід до управлін-
ня водними ресурсами, котрий дозволить гарантувати екологічну безпеку,  до-
ступність якісної питної води для населення.  Використання такого підходу  
ґрунтується на точному обліку та моніторингу усіх джерел водопостачання, 
дотриманні балансу галузевих інтересів, а також врахуванні усіх рівнів водо-
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користувачів з визначенням їх ролі у збереженні водних ресурсів та їх раціо-
нальному використанні. 
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Сучасні трансформації механізму управління розвитком суб’єктів 
бізнесу вимагають швидкої адаптації його до непередбачуваних змін з метою 
ефективного функціонування на тривалому періоді. Орієнтація на комплексне 
вирішення соціальних і екологічних проблем не лише вимагає створення 
нових робочих місць, а й сприяє розвитку соціальної інфраструктури у 
населених пунктах за місцем розташування останнього. Наразі більшість 
вітчизняних суб’єктів бізнесу стикаються із дефіцитом високо кваліфікованих 
кадрів, причиною якого у сільській місцевості є низька мотивація праці і 
проживання поза межами міста. Дисбаланс структури зайнятості населення у 
сільській місцевості, низькі показники відтворення, орієнтація молоді на 
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професійно-технічну освіту без кар’єрного зростання – основні риси 
сільського населення.  

Формування механізму управління соціально-економічним розвитком у 
таких умовах вимагає певної рівноваги його складових та комплексного 
підходу на основі отриманого вітчизняного і зарубіжного досвіду 
інституційного забезпечення економічної, соціальної та екологічної стратегії. 
Ми вважаємо, що саме соціальна складова повинна бути вихідною точкою і 
результативністю запровадження будь-якого механізму управління 
економічними процесами на підприємстві не зважаючи на його 
організаційно-правову форму. Тому тема нашого дослідження є актуальною і 
вимагає розробки підходів для практичної реалізації такого механізму із 
використанням економічної і соціальної складової.  

Метою публікації є визначення структурних елементів механізму 
управління соціально-економічним розвитком суб’єктів аграрного бізнесу. 

Дослідженнями теоретично-методичних аспектів побудови механізму 
управління соціально-економічним розвитком суб’єктів аграрного бізнесу у 
розрізі його структурних елементів займалися зарубіжні та вітчизняні вчені. 
Серед них слід виділити таких як: О.М. Алімов, М. Арагона, Н.В. Афанасьєва, 
І.О. Богатирьов, В.О. Василенко, О.С. Галушко, А.Л. Гапоненко, В. Гейць, 
П.Ф. Друкер, Л. Ерхард, І.В. Кононенко, Р.В. Левкіна, О.Ф. Новікова, О.О. Ор-
лов, О.В. Раєвнєва, М.Г. Чумаченко та ін. [1].  

Трансформаційні процеси в економіці України відбуваються у відповід-
ності до її міжнародної економічної, політичної та культурної інтеграції, а то-
му вимагають фундаментальних змін у системі управління вітчизняними 
суб’єктами бізнесу. Аналіз результатів дослідження процесів управління 
суб’єктами аграрного бізнесу на Харківщині свідчить про переважання еконо-
мічної складової над соціальною, що підтверджує тезу про обмеженість струк-
тури такого механізму і недалекоглядність його керівництва. Найбільшого 
поширення при цьому набуває інноваційна парадигма управління, що націле-
на на довгострокову результативність у аграрній сфері за рахунок запрова-
дження інноваційних технологій із подовженим життєвим циклом. Гнучкість і 
адаптивність як основні принципи такої парадигми, всебічний аналіз факто-
рів внутрішнього та зовнішнього середовища, використання системи економі-
чних показників результативності є, безумовно, невід’ємною частиною такого 
механізму, проте характеризує лише його економічну спрямованість, зали-
шаючи поза увагою соціальну.  

Як відомо, механізм управління соціально – економічним розвитком 
суб’єктів аграрного бізнесу містить низку складових, що представляють собою 
комплекс управлінських, соціальних, економічних, правових, екологічних, ор-
ганізаційних й фінансових методів взаємоузгодження економічної вигоди біз-
несу із інтересами зовнішнього середовища, що дозволяє отримані фінансові 
результати використовувати на соціальні потреби працівників суб’єкта і насе-
леного пункту. Проведення теоретичних напрацювань щодо створення дієвого 
і ефективного механізму вимагає від керівництва приділяти увагу формулю-
ванню місії та дерева цілей, які безпосередньо пов’язані із системою моніто-
рингу і контролінгу на підприємстві, показниками оцінювання його результа-
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тивності економічної і соціальної діяльності. Детального опрацювання вима-
гають показники та критерії їх оцінки й інтерпретації з урахуванням організа-
ційно-економічної характеристики підприємства, його спеціалізації, типу і 
побудови внутрішнього економічного механізму, ресурсного забезпечення, ці-
льових ринків та ін. Алгоритм порівняння отриманих результатів із заплано-
ваними, корегування показників і їх критеріїв, внесення зміни до стратегії со-
ціально-економічного розвитку суб’єкта можливий за умови взаємоузгоджен-
ня із функціонуванням механізму і попередніми фінансовими результатами. 
Зміни до стратегії можуть стосуватися як формулювання стратегічної місії, ці-
лей, функціональних завдань, так і операційних цілей та завдань у розрізі 
економічної і соціальної складової [2].  

Адаптація механізму до ринкового середовища, яке наразі є найбільш 
нестабільним, характеризується невизначеністю і мінливістю показників ви-
магає запровадження гнучкого внутрішнього економічного механізму, гори-
зонтальних і вертикальних зв’язків між управлінськими відділами, виробни-
чими і обслуговуючими підрозділами. З одного боку, це є абсолютно логіч-
ним, з іншого вимагає надмірних зусиль від працівників такого суб’єкта, що 
будуть вимушені витрачати робочий час і енергію на постійну адаптацію до 
нових умов і не встигати виконувати свої безпосередні службові обов’язки.  

Проте основні складові такого механізму мають бути запроваджені з ме-
тою розвитку суб’єкта аграрного бізнесу і подальшого виходу на стійкий рі-
вень адекватності умовам ринкового середовища (рис. 1). На наш погляд, це 
гарантує позитивні зміни для бізнесу у регіони та країни в цілому в умовах 
політичного, соціального, правового, економічного й екологічного стану, який 
склався в регіоні та в країні в цілому [3].  

Управління розвитком підприємства вимагає відповідної стратегії, що 
враховує дію факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, дозволяє вза-
ємно узгодити усі функціональні стратегії, що відповідають основним видам 
діяльності з використанням інноваційних розробок автоматизації й інформа-
тизації для ринкових досліджень. 

Певний вплив на функціонування такого суб’єкта здійснює загальний 
рівень технологічного укладу і використання засобів автоматизації, роботиза-
ції та інформатизації у виробництві й оптимізації управлінських рішень [4].  

Таким чином, запропонована структура механізму управління соціаль-
но – економічним розвитком суб’єктів аграрного бізнесу представляє собою 
базис для подальшого вдосконалення у напрямку адаптації під змінні умови 
для вирішення нових завдань підприємства. Використання інноваційних роз-
робок для формування стратегії виробничої і збутової діяльності у комплексі 
із системою показників і критеріїв оцінки ефективності соціально-
економічного розвитку на основі таких методів аналізу, як факторний, регре-
сійний, кореляційний надає можливість використовувати її при врахуванні 
специфіки функціонування підприємства у ринковому середовищі [5].  
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Рис. 1. Механізм управління соціально – економічним розвитком 

суб’єктів аграрного бізнесу 
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зовнішнього середовища. 

Принципи: адаптивність до чинників 

впливу; прогнозування та планування; ефе-
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Public Management; інструменти су-

проводження прийняття раціо-

нальних рішень – GAP, PEST, SWOT  
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ва; формування та поступове вдос-

коналення соціально-економічної 

інфраструктури підприємства та ін.  

Формування та вдосконалення  механізму управління соціально – економічним розвитком  
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Домінуючу роль у сучасному світі відіграють процеси глобалізації, осно-

вним змістом яких є підвищення інтеграційної складової у світовій економіці, 
зростання взаємного впливу національних економік і формування нових сві-
тових центрів впливу, що  супроводжується посиленням конкуренції між про-
відними країнами та регіональними утвореннями, посиленням впливу транс-
національних корпорацій та фінансово-промислових груп на економічний і 
суспільний розвиток національних держав, у тому числі тих, що відіграють 
провідну роль у світовій політиці. Більшість держав світу, опираючись на свої 
національні інтереси,  починає орієнтуватися на адаптацію до глобалізаційних 
процесів, зокрема на ефективне входження до світової економічної системи на 
засадах інноваційного розвитку власної економіки.. Це стає необхідною запо-
рукою сталого економічного зростання, досягнення відповідного рівня добро-
буту, а отже, і внутрішньої стабільності – соціальної та політичної[1, с. 3 -32; 2; 
3, с. 68 – 81;6, с. 372; 11]. 

Дослідженню інноваційного розвитку присвячені наукові праці провід-
них вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Т.У.Буніч,  В.О. Гусєв, 
П.Н. Завлін, В. В.Онікієнко, С. М. Ілляшенко, Я. Д. Вишнякова, С. П. Кисельо-
ва, Л. О. Куцеконь, Д. І. Кокурина, А.С.Кулагін, Л.И.Леонтьєв, А.Ю.Юданов та 
ін..Серед закордонних дослідників вартує відзначити  В.Беренса, Р.Друккера, 

https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.12.30
https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(1)


Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                117 

 

Д.Кларка, Р.Портера, Й.Шумпетерата ін., які розвили сучасну теорію економі-
чних відносин і відображають інноваційний характер підприємництва у виро-
бничій сфері, однак велика частина робіт цих учених носить переважно зага-
льнотеоретичний характер чи присвячена рішенню окремих аспектів проблем 
[12, с. 56]. 

     Становлення стратегії національного розвитку України  теж передба-
чає орієнтацію на забезпечення інноваційного шляху розвитку. Ст. 325 ГК  ви-
значає «Інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учас-
ників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвести-
цій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з трива-
лими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних до-
сягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя»[10, с. 553].  

   Однією із форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціа-
льну сферу, є інноваційна діяльність. Відповідно до ч.1 ст.325 ГК інноваційною 
діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських від-
носин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання 
довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності 
витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та 
інші сфери суспільного життя. Правові, економічні та організаційні засади ін-
вестиційної діяльності, її державне регулювання і стимулювання інноваційних 
процесів базуються на Конституції України і визначаються Господарським ко-
дексом України (ст..325-332), =Законами України «Про інвестиційну діяль-
ність»(1991), «Про наукову і науково-технічну експертизу»(1995), «Про науко-
ву і науково-технічну діяльність»(1998), «Про пріоритетні напрямки розвитку 
науки і техніки»(2001), «Про інноваційну діяльність»(2002), «Про пріоритетні 
напрямки інноваційної діяльності в Україні»(2003), «Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних парків»(2006), іншими нормативно-
правовими актами[4, с. 52-81; 5, с. 149-150], а також Концепцією науково-
технологічного та інноваційного розвитку України, схваленою Верховною Ра-
дою України 13 липня 1999 р., Указами Президента України утворено Держа-
вне агентство з інвестицій та інновацій (2005), Національну раду з інновацій-
ного розвитку України (2006), а Постановою Кабінету Міністрів України – 
державну небанківську фінансово-кредитну установу – Українську державну 
інноваційну компанію (2000).  

   Разом з тим у ст..3 ЗУ «Про інвестиційну діяльність» міститься більш 
широке за змістом, ніж у ст..325 ГК, визначення інноваційної діяльності: 
«Інноваційна діяльність як одна із форм інвестиційної діяльності здійснюєть-
ся з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробниц-
тво і соціальну сферу, що включає: випуск і розповсюдження принципово но-
вих видів техніки і технологій; прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; 
реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками 
окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здійснення 
якісних змін у стані продуктивних сил; розробку і впровадження нової, ресур-
созберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального і екологіч-
ного становища». У ЗУ «Про інноваційну діяльність» (ст..1) акцентується на 
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комерційному використанні результатів інноваційної діяльності, на відміну 
від положень ст. 325 ГК, яка виступає діяльністю, що спрямована на викорис-
тання та комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумо-
влює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг. 

   Вирішальною ознакою, відповідно до ст..1 ЗУ «Про інноваційну діяль-
ність», інноваційної діяльності є інновації, тобто новостворені (застосовані) 
та/або вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, коме-
рційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість ви-
робництва та/або соціальної сфери, які створюються в результаті її здійснення 
та/або застосовуються в процесі її здійснення. 

     Отже, інноваційну діяльність можна розглядати як одну з економіко-
правових форм інвестування (вкладення інвестицій в об’єкти господарської та 
інших видів суспільної діяльності з метою отримання певного соціально-
економічного ефекту). 

     Ч.2 ст. 326 ГК встановлює, що формами інвестування інноваційної ді-
яльності є: державне (комунальне) інвестування, що здійснюється органами 
державної влади або органами місцевого самоврядування за рахунок бюджет-
них коштів та інших коштів відповідно до закону; комерційне інвестування, 
що здійснюється суб’єктами господарювання за рахунок власних або позичко-
вих коштів з метою розвитку бази підприємництва; соціальне інвестування, 
що здійснюється в об’єкти соціальної сфери та інших невиробничих сфер; іно-
земне інвестування, що здійснюється іноземними юридичними особами або 
іноземцями, а також іншими державами; спільне інвестування, що здійсню-
ється суб’єктами України разом з іноземними юридичними особами чи інозе-
мцями. 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується зміною 
пріоритетів національного прогресу. Так, світовеспівтовариство в умовахгло-
балізаціїсуспільних та соціально-економічнихпроцесіввизначаєвідправним 
фактором суспільногопрогресусамерозвитоклюдини та якіснівнески в людсь-
кийпотенціал, по відношенню до яких культура виробництва, продуктив-
ністьпраці та іншіпріоритетивважаютьсявторинними. На сьогодні, досягнен-
няекономічногорозвитку шляхом широкомасштабного введення у господар-
ськийобіг таких продуктівінтелектуальноїпраці, як знання, технології, науко-
во-технічнірозробки, тощо для їхкомерціалізації та досягненнясоціально-
економічногоефекту, визнаєтьсямоделлюінноваційногорозвиткуекономікиЄ-
вросоюзу[7, с.178 -184; 9, с. 183 - 188].  

     Обраний Україною шлях інтеграції до Євросоюзу вимагає зближення 
та інтеграцію національної економічної системи до систем країн ЄС. Це ста-
вить Україну перед виборомзапровадженнятієїмоделірозвитку, яка прийнята 
ЄС за базову, тобтомоделіінноваційногорозвитку [8, с.59 - 68]. Особливими 
вимогами до характеру та темпів розвитку національної економіки після її ви-
ходу із багаторічного глибокого кризового стану стають завдання забезпечен-
ня її відтворювального інноваційного циклу на новій технологічній основі в 
умовах ринкової економіки, а також забезпечення соціальної спрямованості 
цього відтворювального циклу з максимально ефективним використанням 
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інноваційного потенціалу країни, внутрішніх та зовнішніх ресурсів, досягнен-
ня випереджальних темпів динаміки розвитку порівняно з провідними краї-
нами світу відповідно до напряму прогресу світової економіки.  Отже, сучас-
ний стан інноваційного розвитку України прередбачає і модернізацію право-
вого забезпечення цього процесу. 
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Проблема забезпечення сталого розвитку залишається актуальною про-

тягом багатьох років. На сьогоднішній день, існують різні підходи до визна-
чення та трактування феномену сталого розвитку. В багатьох наукових 
працях, визначення сталого розвитку ґрунтувалося на різних положеннях.  
Сталість суб’єкта в них передбачала збереження довкілля, раціональне вико-
ристання природних ресурсів, економічне зростання та задоволення базових 
потреб суспільства. 

 Поняття «сталий розвиток» вперше згадується 1987 року в доповіді 
Г. Х. Брунтланда «Наше спільне майбутнє», де було зазначено, що серед го-
ловних механізмів забезпечення змін є: створення перспектив для покращен-
ня існування населення та навколишнього середовища, а також розв’язання 
проблем розвитку промисловості, енергетики, регіональних та міжнародних 
відносин. [1]. В цілому, категорію «стійкий розвиток» можна відобразити як 
антикризовий, невпинний, стабільний процес, що має на меті підвищення 
економічної ефективності діяльності підприємств та покращення якості життя 
нинішнього та майбутнього покоління. Головною характеристикою сталого 
розвитку є можливість контролю усіх процесів на основі використання си-
стемного підходу і сучасних інформаційних технологій. 

Термін «Сталий розвиток» використовувався досить часто протягом 
останніх десятиліть в документах різних рівнів: міжнародних, національних, 
регіональних, корпоративних. У концепції сталого розвитку продуктивних сил 
Миколи Огановського структурний баланс між сільським господарством і 
промисловістю повинен не тільки забезпечити економічне зростання, а й 
відновлення і розмноження природних ресурсів. Таким чином, екологічна 
складова була введена в категорію сталого розвитку продуктивних сил і важ-
ливість збереження природних ресурсів, що знаходяться в національному 
надбанні. Слід зазначити, що оригінальна концепція М. Огановського, отри-
мана з порівняльного історико-історичного аналізу агротехнологічних умов 
країн, міститься у Світовій стратегії охорони природи, розробленої в 1980 році 
Міжнародним союзом з охорони природи та природних ресурсів, Комітетом 
ООН з навколишнього середовища та Всесвітнім фондом дикої природи, в 
контексті необхідності врахування екологічних чинників в процесах соціаль-
но-економічного розвитку [2]. 

 Метою стратегії охорони природи є сприяння досягненню сталого ро-
звитку через збереження життєвих ресурсів. Стратегія пояснює важливість 
економії життєво важливих ресурсів для виживання людини та сталого ро-
звитку, пріоритет та головні зв’язані з ними основні вимоги, а також пропонує 
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ефективні способи досягнення поставленої мети. Положення доповіді  1987 р. 
були взяті за основу Декларації про навколишнє середовище і розвитку, за-
твердженої на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Декларація фор-
мально проголошувала необхідність забезпечення збалансованого рішення 
соціально-економічних проблем та проблем підтримання сприятливого сере-
довища, природного та ресурсного потенціалу для задоволення потреби 
нинішніх і майбутніх поколінь людей. 

 Оскільки термін “Сталий розвиток” відноситься до екосоціальних і соці-
ально-економічних систем, стабільність  системи повинна бути зрозуміла як її 
здатність функціонувати без зміни власної структури, і бути в рівновазі при 
наявності зовнішніх впливів. Варто нагадати тут, що в макроекономіці, стій-
кість означає довгостроковий баланс між експлуатацією ресурсів і розвитком 
людського суспільства, яке досить близько до розуміння характеру проблеми, 
відображеної в доповіді “Наше спільне майбутнє». Є зараз багато визначень 
“Сталого розвитку”, сформульованих як окремими дослідниками та цілими 
групами. Серед найбільш поширених є: 

• згідно світової стратегії збереження природи, “Сталий розвиток” є 
розвиток, який забезпечує реальне поліпшення якості життя людей, і в той же 
час підтримання природного балансу на землі; 

• у розробці ООН, “Сталий розвиток” є розвиток, який відповідає 
потребам сьогоднішнього дня, але не ставить під загрозу життя майбутніх по-
колінь; 

• застосування моделі виробництва, споживання, які зберігають ре-
генеративні можливості землі, прав людини і добробут громад; 

• “Сталий розвиток” – це керований розвиток суспільства, який за-
безпечує безперервний розвиток цивілізації [3]. 

 Таке різноманіття визначень пояснюється складністю концепції «Ста-
лого розвитку», яка включає екологічні, економічні, соціальні та інші аспекти 
розвитку суспільства, суттєві відмінності різних проблем і пріоритетів розвит-
ку окремих територій, а також дослідницьких цілей та галузевої належності 
вчених. Спільність всіх формулювань полягає в тому, щоб націлити на необ-
хідність задоволення найважливіших потреб усіх людей шляхом стабілізації 
населення, оптимізації виробництва та експлуатації ресурсів, вдосконалення 
технологій заради збереження природного середовища як умови виживання 
людства. “Сталий розвиток” людства (територій, організацій) є не тільки 
ціллю, а й процесом, в якому зміни узгоджуються як з поточними, так і з май-
бутніми потребами [4]. 

 Початок активного пошуку моделі сталого розвитку, катастроф, що за-
грожують всьому людству, тенденцій споживання, виробництва і руйнування 
навколишнього середовища, було покладено на Світовій конференції ООН з 
питань довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., яка сформулювала 
загальні принципи вирішення глобальних проблем. Конференція прийняла 
низку важливих документів: «Декларацію про навколишнє середовище та ро-
звиток», «Заява про принципи глобального консенсусу з управління, збере-
ження та сталого розвитку всіх видів лісів» і «Порядок денний на ХХІ 
сторіччя». Всім країнам було рекомендовано негайно почати розробку націо-
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нальних програм з переходу до сталого розвитку [5, с. 27]. Декларація, затвер-
джена на конференції, окреслила 27 принципів сталого розвитку, змістовного 
компонента нового механізму глобального партнерства, міжнародні угоди, які 
поважають інтереси всіх і захищають цілісність глобальної екологічної та сис-
теми розвитку. Ці принципи заклали основу для світової спільноти та окремих 
країн для забезпечення сталого розвитку за допомогою правових та інших за-
собів. Концепція сталого розвитку ґрунтується на збалансованості життєді-
яльності людства в навколишньому середовищі, економіці та соціальній сфері. 
Економічна складова концепції стійкості розвитку полягає в тому, щоб зупи-
нити експоненціальне економічне зростання, пов’язане зі збільшенням забру-
днення навколишнього середовища та деградації довкілля, виснаження при-
родних ресурсів, дисбалансу біосфери, зміни клімату і перетворити його в які-
сний ріст, що враховує параметри «глобальної динамічної рівноваги». 

  Ця проблема була вперше сформульована у звіті “Обмеженість зрос-
тання” Д. Медоуз на основі аналізу математичної моделі світу, побудованої 
спеціально для вивчення п’яти глобальних процесів, виділених його науковою 
групою: швидка індустріалізація, зростання чисельності населення, збільшен-
ня дефіциту продовольства, виснаження невідновлюваних ресурсів, деграда-
ція природного середовища. Загальним висновком стала потреба і можливість 
змінити тенденції зростання і перейти до довгострокової економічної та еко-
логічної стабільності [6, с. 84]. 

 Соціальний компонент розвитку стійкості припускає, що людство діє як 
центральний або головний член екосуспільної системи і людина не є об’єктом, 
а предметом розвитку. Це означає, що людина повинна брати участь у проце-
сах, які формують сферу свого життя, сприяють прийнятті рішень і виконан-
ню, контролюють їх виконання. Для досягнення сталого розвитку сучасне сус-
пільство повинне створити більш ефективну систему прийняття рішень, зосе-
редженим на збереженні культурного капіталу та його арізноманітності у гло-
бальному масштабі, стабільності соціальних систем, зменшення кількості 
руйнівних міжнародних та міжетнічних конфліктів. В сучасних умовах, на ду-
мку вченого А. Садовенка, необхідно перейти до консенсусу, консолідації 
відносин і вирішення проблем як в системах “людина-суспільство-
цивілізація”, так і у взаємодії з природним середовищем [7, c. 15]. З екологіч-
ної точки зору сталий розвиток повинен забезпечувати цілісність біологічних і 
фізичних природних систем. Увага повинна придлятися збереженню потен-
ціалу самовідновлення і динамічної адаптації таких систем для зміни, як при-
родні деградації ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрати 
біорізноманіття зменшити здатність екологічних систем самовідновлення.  

 Досягнення сталого розвитку є проблемою великої складності, оскільки 
всі три елементи моделі повинні бути розглянуті в збалансованому вигляді.  
Взаємодія економічних і екологічних елементів призводить до необхідності 
оцінки, інтерналізації екологічних витрат та використання економічних 
коштів для покриття витрат на забруднення навколишнього середовища. 
Зв’язок між соціальними та екологічними елементами диктує необхідність за-
безпечення прав майбутніх поколінь на сприятливі природні умови та участі 
всього населення у її збереженні. Слід зазначити, що модель “Сталого розвит-
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ку”, створена зусиллями світової спільноти, також є моделлю для безпечного 
розвитку цивілізації, тобто водночас забезпечує економічну ефективність та 
економічну безпеку, соціальна справедливість та соціальне забезпечення, еко-
логічна безпека та спів еволюційна розробка. Зараз важливо розробити нову 
парадигму для сталого розвитку цивілізації на землі і відповідно до неї окре-
мих країн, регіонів, міжгалузевих комплексів, галузей, організацій, великих і 
малих національностей та громад. 

 Таким чином, сталий розвиток цивілізації планети має на увазі існу-
вання єдиної і визначеної системи цінностей і поглядів, які держави могли б 
зосередитися на формуванні своїх національних стратегій. Слід зазначити, що 
сталий розвиток на міжнародному або національному рівні неможливий без 
цільової системи дій на місцевому рівні, тому регіони є головними гравцями 
сталого розвитку, оскільки вони вступають у взаємодія держави, асоціацій, 
підприємств і громадян, і тим самим перевести великі міжнародні угоди в 
конкретні заходи на місцевому рівні. 

 Регіоналізм сталого розвитку об’єктивно обумовлений тим, що соціаль-
но-економічні процеси, структура виробництва і спеціалізація мають чітко 
виражений регіональний характер. Це суттєво вплинуло на територіальні 
розбіжності в природних і кліматичних умовах, нерівномірність розподілу 
природних ресурсів, систему розселення населення, традиції економічного 
устрою. Використання природних ресурсів, відновлення та охорона навко-
лишнього середовища корелюється з певним регіоном. В сучасних ринкових 
умовах забезпечення сталого розвитку є одним із основних пріоритетів, що 
передбачає ефективність бізнес-діяльності. Це зумовлене тим, що саме ста-
лість діяльності надає ряд переваг, таких як підвищення рівня організаційно-
го управління та соціальної відповідальності, а також створення сприятливих 
умов для розвитку майбутніх поколінь за рахунок раціонального розподілу і 
використання ресурсів. 
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У порядку постановки проблеми пропонується звернути увагу на публі-
чні дискусії в Україні щодо прояву державної політики під умовною назвою 
«оптимізація вищої освіти».  

Аналіз публікацій та практики державної науково-освітньої політики, з 
відображенням у законодавстві, за тематикою дослідження, дозволив визна-
чити домінуюче баченняоптимізації закладів вищої освіти в Україні (ЗВО). 
Цебаченнязводиться до того, що ряд функціонерівсприймають оптимізацію 
ЗВО лише у примусово-командномускороченніїх кількості. Для «обґрунту-
вання» такої «оптимізації» пишуться у різних виданнях публікації, де здійс-
нюються науковоподібніманіпуляції статистичними та іншими соціологічни-
ми показниками, формуючи таким чином громадську думку щодо сприйняття 
неминучості подальшої руйнації (услід за науковою сферою) і вищої освіти в 
Україні. При цьому лунають від тих функціонерів, як блюзнірство, і науково-
подібні мантри про високий інноваційний потенціал українського народу у 
забезпеченні соціально-економічного розвитку України у контексті окремих 
викликів Глобального світу. 

Результати дослідження знайшливисвітлення у ряді публікацій [1–10]. 
Мета цієї публікації – поданняу політико-правовому аспекті подальших 

багаторічних результатів дослідження науково-освітньої сфери суспільства на 
засадах компаративістики досвіду окремих держав і України.  

При дослідженні увага концентрувалася на розгляді такої організаційної 
структури ЗВО як університет. Його пропонується розглядати багатофункціо-
нальним ключовим чинником, як універсаліязабезпечення реалізації іннова-
ційного потенціалу України у подальшому її соціально-економічному розвит-
ку з урахуванням викликів Глобального світу. 

Виклад окремих основних результатів дослідження пропонується роз-
почати з того, що у владі України ігнорують результати ряду науково-
обґрунтованих поглядівна оптимізацію ЗВО. У результаті нинішньої держав-
ної науково-освітньої політики оптимізації ЗВО Україна перетворена з країни, 
яка на старті новітньої державності мала інноваційний потенціал країни пер-
шого світу у країну третього світу.Це зумовлено було тим, що після здобуття 
незалежності, у 1991 році, до державної влади в Україні просунулися переваж-
но особи, які страждають комплексом меншовартості, манкурства та духу 
«карго» (що лише заграниця може ощасливити український народ). Цілесп-
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рямовано, за «рекомендаціями» емісарів з різних геополітичних центрів світу, 
через їх ставлеників у владі в Україні здійснювався наступ на наукоємні галузі 
економіки, що визначалися високим рівнем доданої вартості промислової 
продукції. Перш за все в Україні було зруйновано майже замкнутий цикл еле-
ктронної промисловості, виробництва електронно-обчислювальної техніки та 
комплектуючих до неї, зокрема мікроелектронної бази, та засобів елект-
розв’язку, у тому числі радіозв’язку. За цим продовжується руйнування про-
мислового виробництвазасобів транспорту, освоєння космосу і т.п. 

Нині економіка України у Глобальному світі визначається тенденцією 
прямування до найбідніших країн третього світу: домінування у експортівидо-
бувних природних ресурсів, первинного рівня продуктів металургія та зерно-
вих. Таким чином у Глобальній економіці Україна вже зайняла місце додатку 
до країн першого і другого світу, до яких також активно мігрують не лише ро-
бочі руки, але і, так звані умовно, «мізки» (творці, таланти, генії, з числа нау-
ковців та освітян, підприємці–інноватори).Можновладцями в Україні методи-
чно десятиліттями завзято здійснюється наступ на суспільний інтелект укра-
їнського народу і через руйнацію науково-освітньої сфери, як най рентабель-
нішої галузі економіки і як галузі підтримання існування інших галузей про-
мислового виробництва з високим рівнем доданої вартості у продукції.  

У 1990-ті роки, з руйнацією багатьох галузей великої промисловості і 
прикладної науки, вищій освіті в Україні була відведена домінуюча функція 
амортизатора (стримування) масового безробіття,.Ця функція була особливо 
посилена після руйнації на початку 2000-них років професійно-технічної осві-
ти. При цьому щорічно державне фінансування освіти, у тому числі і вищої, 
скорочувалося у відсоткових показниках держбюджету. Розрахунок такої по-
літики: з державних вишів мав «добровільно-примусово» піти в першу чергу 
толковий професорсько-викладацький склад, ті хто має здатність, або знайти 
собі місце у малому бізнесі, або виїхати працювати і жити за кордон. Але це 
мало зворотнийсоціальний ефект, неочікуванийдля можновладців: патріоти-
чно налаштованінауковців та освітянипочали гуртуватися і створювати прива-
тні наукові і навчальні заклади, в тому числі й вищі. Відмінною ознакою ряду 
приватних університетів стало те, що в їх структурі об’єднувалися всі рівні 
освіти: від дошкільної, загальної середньої та вищої. При цьому створювалися 
і нові напрямки підготовки фахівців, як відгук на потреби економіки, суспіль-
ства, конкретних громадян. Згодом, у результаті ліберальної державної полі-
тики, зазначений універсальний підхід був запозичений рядом державних 
університетів в Україні. Як наслідок, з часом почала спостерігатися тенденція 
до зниження темпів падіння економіки в державі.І тоді в Україну почали по-
вертатися із-за кордону ті, хто в силу своїх обмежених інтелектуальних здібно-
стей, отримавши якісь документи про якусь освіту там, проте не проявивши 
себе в користі країні отримання тої освіти. Вся їх діяльність зводилася до того 
щоб поганити освіту, переважно вищу, в Україні, пропихуватися у органи 
державної влади і під гаслами «реформ» методично її руйнувати. Результат їх 
діяльності на початок ХХІ століття став очевидний: правовий хаос, а за тим 
руйнація вищої освіти, а за нею – черговахвиля руйнації економіки держави. 
Все те стало результатом еклектичного мавпування іноземного досвіду (при 
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чому не кращого, а гіршого, того, від якого вже давно відмовилися іноземці). 
От і має нині Україна те, що має, включаючи і внутрішні умови для відкритої 
збройної російської агресії у 2014 році.  

Для того, щоб продовжувати вимивати за кордон суспільний інтелект 
народу України, у владі всю сутність запропонованих реформ вищої освіти 
зводили до того щоб бюрократичними обмеженнями сковувати академічну 
свободу ЗВО, переважно державних. Поряд із скороченням державного фі-
нансування на вищу освіту, на науковців та освітян почали накладатися різ-
номанітні бюрократичні обмеження. Результатом їх стало те, що таланти, ге-
нії, підприємливі знову почали активно тікати за кордон вчитися, працювати і 
жити. А хто в силу різних життєвих обставин не поїхав за кордон, замість того 
щоб віддавати себе, свій час та інтелектуальні здібності науці та освіті в Украї-
ні переорієнтувалися на виконання різноманітного бюрократичного мотлоху. 

Висновки узагальнені за результатами дослідження сформувалися такі: 
1. В Україні соціально-економічною і політичною кризамидо яких при-

вели можновладці вже створено можливості до виходу з них (криз) через ак-
центування вітчизняних здобутків науки через вищу освіту в інноваційну 
промисловість та інноваційне державне управління.  

2. Пропонується, з урахуванням ряду негативних обставин в Україні (у 
тому числі демографічної кризи, еміграцію з країни великої кількості учнівсь-
кої молоді у результаті війни розпочатої проти України російськими загарб-
никами у 2014 році тощо), на пріоритет оптимізації ЗВО ставити не скорочен-
ня їх кількості, а переорієнтацію на прикладну наукову діяльність. Законодав-
чо має бути закріплено, що ЗВО може бути оптимізований при умові, що в 
ньому у складі науково-викладацького складу не працює на постійній основі 
ні одного того, хто має науковий ступінь чи вченого звання. 

3. У подальших наукових дослідженнях теми пропонується особливу 
увагу звернути на все те під назвами «реформи освіти» та «оптимізація ЗВО» 
за минулі роки новітньої державної незалежності, що привели і продовжують 
вести до руйнації науки, а від неї й вищої освіти, зокрема університетської, а 
від того і до руйнації державності України. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПРОКУРОРА  

В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УКРАЇНІ 
Максим Процько, 

головний консультант відділу представництва  
в судах юридичного управління Секретаріату Центральної виборчої комісії 

 
На підставі статті 2 Закону України «Про прокуратуру» (далі – Закон), 

на прокуратуру покладається, зокрема функція представництво інтересів гро-
мадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом та главою 
12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України. 

Статтею 12 Закону визначено, що право подання позовної заяви (заяви, 
подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочин-
ства надається Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступ-
никам, керівникам обласних та окружних прокуратур, їх першим заступникам 
та заступникам, прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 
Право подання апеляційної чи касаційноїскарги на судове рішення в цивіль-
ній, адміністративній, господарській справі надається прокурору, який брав 
участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі в розгляді справи 
прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору, його першому заступнику 
та заступникам, керівникам обласних та окружних прокуратур, першим за-
ступникам та заступникам керівників обласних прокуратур, керівнику, за-
ступникам керівника, керівникам підрозділів Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури.  

Згідно зі статтею 23 Закону, представництво прокурором інтересів гро-
мадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших 
дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та 
порядку, встановлених законом. Прокурор здійснює представництво в суді ін-
тересів громадянина (громадянинаУкраїни, іноземця або особи без громадян-
ства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої по-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8232
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8232
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рушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження че-
рез недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а за-
конні представники або органи, яким законом надано право захищати права, 
свободи та інтереситакої особи, не здійснюють або неналежним чином здійс-
нюють її захист. 

Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, пе-
редбаченому частиною четвертою цієї статті. Прокурор здійснює представни-
цтво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози пору-
шення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналеж-
ним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування 
чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відпо-
відні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Наявність підс-
тав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді. Прокурор 
здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно 
після підтвердження судом підстав для представництва. Прокурор зо-
бов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина 
та його законного представника або відповідного суб’єкта владних повнова-
жень. У разі підтвердження судом наявності підстав для представництва про-
курор користується процесуальними повноваженнями відповідної сторони про-
цесу. Наявність підстав для представництва може бути оскаржена громадянином 
чи її законним представником або суб’єктом владних повноважень [1]. 

Відповідно до статті 56 Цивільного процесуального кодексу України (да-
лі – ЦПК України), у визначених законом випадках прокурор звертається до 
суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, а та-
кож може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкри-
то за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апе-
ляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововияв-
леними або виключними обставинами. Прокурор, який звертається до суду в 
інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому поля-
гає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом 
підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає орган, уповнова-
жений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.  

Статтею 290 ЦПК України визначено, що  позов про визнання необґрун-
тованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представницт-
во держави в суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стяг-
нення в дохід держави щодо активів працівника Національного  антикоруп-
ційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокура-
тури чи активів, набутих іншими особами в передбачених цією статтею випад-
ках, звернення до суду та представництво держави в суді здійснюються проку-
рорами Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального про-
курора [2]. 

Так, у справі № 426/6357/20, що знаходилася в провадженні Сватівсько-
го районного суду Луганської області, обґрунтовуючи право на звернення до 
суду з позовом в інтересах держави в особі Оборотнівської сільської ради Сва-
тівського району,  прокурор зазначив, що незаконне розорення пасовищ при-
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зводить до погіршення якості ґрунтів та виснаження земель, що завдає знач-
ної шкоди земельним ресурсам держави, а також суперечить державній полі-
тиці у сфері земельних відносин, що є підставою для їх захисту шляхом 
пред`явлення даного позову. При цьому Оборотнівська сільська рада 
Сватівського району тривалий час не вживає заходів спрямованих на 
розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки. За результата-
ми розгляду справи позов було задоволено.  

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 26.06.2019 у справі 
№  587/430/16-ц зазначила, що системне тлумачення абзацу 1 частини 3 стат-
ті 23 Закону дозволяє дійти висновку, що прокурор здійснює представництво 
в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення 
інтересів держави у двох випадках: 1) якщо захист цих інтересів не здійснює 
або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого са-
моврядування чи інший суб`єкт владних повноважень, до компетенції якого 
віднесені повноваження здійснювати такий захист у спірних правовідносинах; 
2) якщо немає органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи 
іншого суб`єкта владних повноважень, до компетенції якого віднесені повно-
важення здійснювати захист законних інтересів держави у спірних правовід-
носинах. 

Також прокурор бере участь в окремому провадженні, зокрема статтею 
341 ЦПК України визначено, що справа за заявою про надання психіатричної 
допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної 
психіатричної допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку розглядається 
за присутності особи, стосовно якої вирішується питання про надання їй 
психіатричної допомоги у примусовому порядку, з обов’язковою участю 
прокурора, лікаря-психіатра, представника закладу з надання психіатричної 
допомоги, що подав заяву, та законного представника особи, стосовно якої 
розглядаються питання, пов’язані з наданням психіатричної допомоги. У тек-
сті цієї статті доречно було б наголосити, що не лише участь, а й фактична яв-
ка прокурора в таке судове засідання є обов’язковою. 

Таким чином, вважаю участь прокурора у цивільному судочинстві Укра-
їни досить важливою та потрібною, такою, що забезпечує права і свободи гро-
мадян та інтереси держави. Про що може свідчити значна кількість цивільних 
справ, у яких брали участь прокурори. 

Список використаних джерел: 
1. Закон України «Про прокуратуру». Режим доступу – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text 
2. Цивільний процесуальний кодекс України. Режим доступу - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 
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ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА ПРИ АУДИТОРСЬКОЇ  
ПЕРЕВІРЦІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Олена Артюх-Пасюта, 
кандидатка економічних наук,  

доцентка, доцентка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський інститут економіки і торгівлі» 
 
Поступова інтеграція України в європейський простір відбувався в об-

становці правової неврегульованості, що спричинило досить велике зростання 
різних економічних правопорушень, у тому числі і раніше невідомих видів 
шахрайств. В результаті шахрайських дій фінансова звітність підприємства 
може бути в суттєвому ступені викривлена. Важливе місце в боротьбі з шах-
райством надають аудиту як формі незалежного професійного контролю. 

Відповідно МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрай-
ства, під час аудиту фінансової звітності», шахрайство - навмисна дія однієї 
особи або кількох осіб, які належать до управлінського персоналу, тих, кого 
наділено найвищими повноваженнями, працівників або третіх сторін із засто-
суванням омани для отримання неправомірної або незаконної вигоди [1]. 

Шахрайство полягає в маніпуляціях обліковими записами і фальсифі-
кації первинних документів, регістрів обліку і звітності, навмисно неправиль-
ній оцінці активів і методів їх списання, навмисному пропущенні або прихову-
ванні результатних записів або документів, незаконному отриманні в особисту 
власність грошово-матеріальних цінностей, невідповідному відображенні за-
писів в облікових регістрах  

Незважаючи на те, що шахрайство є широким юридичним поняттям, 
для цілей МСА аудитор розглядає шахрайство, яке спричиняє навмисні ви-
кривлення у фінансової звітності підприємства.  

Аудитор має справу з двома типами навмисних викривлень: викривлен-
ня, які є наслідком шахрайства під час фінансового звітування; викривлення, 
які є наслідком незаконного привласнення активів. 

Відповідності до МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та про-
ведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» [1], аудитор 
повинен планувати і здійснювати аудит із позиції професійного скептицизму. 
Якщо аудитор уважає, що виявлені ним факти шахрайства можуть здійснюва-
ти істотний вплив на фінансову звітність підприємства, він повинен провести 
відповідні модифіковані або додаткові процедури. Обсяг таких процедур за-
лежить від судження аудитора щодо: виду шахрайства; їх імовірності; імовір-
ності того, що визначений вид шахрайства може вказати істотний вплив на 
фінансову звітність підприємства.  

Якщо результати модифікованих або додаткових процедур не розсіяли 
підозри у наявності фактів шахрайства, аудитор відповідно до МСА 240 «Від-
повідальність аудитора, що стосується шахрайства, під час аудиту фінансової 
звітності» [1], повинен зробити такі повідомлення: керівництву підприємства, 
навіть у тому випадку, коли він припускає, що факти шахрайства незначні і не 
впливають на фінансову звітність підприємства; користувачам аудиторського 
звіту аудитор повинен кваліфікувати і видати всі факти шахрайства і, відпо-
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відно до рівня їх істотності, підготувати Звіт (висновок) незалежного аудито-
ра; порядок повідомлення інших постанов. Аудитор не зобов’язаний повідом-
ляти про виявлені ним порушення ще когось, крім керівника (засновників) 
підприємства, він не має права надавати інформацію про факти порушень за-
конодавства або надавати будь-які документи стороннім підприємствам або 
особам. 

Для виявлення фактів шахрайства в ході аудиторської перевірки фінан-
сової звітності підприємства доцільно використовувати так звані «золоті пра-
вила» аудитора, які вимагають від аудитора: намагатись з’ясувати причину 
відхилень; не припускатися думки, що шахрайство неможливе у фінансовій 
звітності підприємства; відчувати особисту відповідальність за виявлення фа-
ктів шахрайства у фінансовій звітності підприємства; за виявлення потенцій-
них проблем посилити контроль із метою зниження ризику; знати ситуації, 
що супроводжуються значним ризиком шахрайства, та їх ознаки [2, с. 52]. 

При зменшенні аудиторського ризику до прийнятного низького рівня, 
відповідно до МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики» [1] і МСА 
550 «Пов’язані сторони» [1] аудитор проводить аудиторські процедури, спря-
мовані на одержання достатніх і відповідних аудиторських доказів, які цьому 
сприяють. 

Відповідальність за виявлення і обґрунтування шахрайства або помилки 
несе аудитор. Відповідальність за фактом шахрайства або помилки поклада-
ється на винних і на керівництво підприємства.  

Хоча аудитор може підозрювати або, в рідкісних випадках, ідентифіку-
вати можливість шахрайства, він не робить юридичних визначень, чи дійсно 
відбулося шахрайство.  

За результатами проведеного дослідження зазначаємо, що зниження 
випадків шахрайства у фінансовій звітності підприємства можна досягати 
шляхом залучення аудиторів, у тому числі внутрішніх, які б давали змогу ефе-
ктивно контролювати діяльність підприємства. 

Список використаних джерел: 
1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг : видання 2016-2017 рр. Частина 1. 
URL: https://mof.gov.ua/storage/files/ (дата звернення: 01.05.2022). 

2. Ченаш В. С., Русин О. І. Роль аудиту у виявленні шахрайських дій із 
фінансовою звітністю. Науковий вісник Ужгородського національного уні-
верситету. 2016. Вип. 7. Ч. 3. С. 50-53. 

 
РОЛЬ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ МЕДИЧНИХ СПОРІВ 

Марина Брюховецька, 
кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри правознавства  

ВНЗ Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі» 
 

Дискусії щодо ефективності інституту медіації точаться між науковцями 
та практикуючими юристами вже багато років.Особливої актуальності вказане 
питання набуло з моменту прийняття у 2021 році Закону України “Про медіа-
цію” (далі- Закон) [1].  

https://mof.gov.ua/storage/files/%20(дата%20звернення:%2001.05.2022).
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Вирішення конфліктів у медичній сфері характеризується певною спе-
цифічністю, що полягає у необхідності дотримання прав пацієнта, збереження 
лікарської таємниці, стосуються життя та здоров’я особи, а тому потребує зна-
чної уваги та ефективного захисту. Законодавче підґрунтя для застосування 
медіації  в Україні з’явилось не так давно, тому на практиці застосування його 
положень викликає ряд труднощів та потребує вдосконалення. Окрім того, 
неодноразово піднімалось питання щодо медіатора, чи достатньо кваліфіка-
ційних вимог законодавець ставить перед такою особою, на яку покладається 
велика відповідальність.  

Положення вказаного Закону визначають медіацію як позасудову доб-
ровільну, конфіденційну, структуровану процедуру, під час якої сторони за 
допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або 
врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів[1]. 

У науковій літературі можна зустріти пропозиції розрізняти медіацію у 
двох проявах: зовнішню присудова медіація (external court-annexed mediation)  
та внутрішня присудова медіація (internal court-annexed mediation) або інтег-
рована медіацію. Суть першого різновиду присудової медіації полягає у тому, 
що суддя передає справу на розгляд медіатору, якого сторони обирають само-
стійно, який займається наданням медіаційних послуг приватно та зареєстро-
ваний як медіатор. Під другим видом медіації, внутрішнім, розуміють медіа-
цію, що проводиться суддями-медіаторами або іншими працівниками суду 
[2,c. 60]. 

Міжнародний досвід демонстує, що медіація позитивно впливає на про-
цес та швидкість вирішення спорів як до початку судового процесу, так і під 
час. Слушно зазначає О. М. Демидович щодо важливості ролі медіації у вирі-
шенні медичних спорів, оскілки, в центрі уваги є завжди здоров'я та життя 
людини.Таким чином, головне завдання медіації у такому випадку -  знайти 
рішення, щоб задовольняло і пацієнта, і лікаря, або інших медичних праців-
ників та закладів охорони здоров’я. Яскравим прикладомє застосування меді-
ації в Іспанії, демедіатори повинні мати відповідну державну ліцензію або 
практичний досвід на професійну діяльність, мінімум годин стажування у 
спеціалізованих закладах та бути в Реєстрі медіаторів [3].  

Представники позасудової медіації наголошують на тому, що будь-яка 
особа може бути медіатором, а юридична освіта для неї не є обов'язко-
вою.Напротивагу викладеному, прихильники концепції судової медіації за-
значають про декілька можливостей̆ для правового оформлення статусу ме-
діатора. У першу чергу, медіатором, може бути суддя-медіатор, який не здійс-
нює при цьому судочинство у конкретній судовій справі або ж медіатором мо-
же виступати працівник апарату суду, який має спеціальну на це підготов-
ку[4,c. 183]. 

На нашу думку, неможливо підтримати першу чи другу пози-
цію.Особливо що стосується вирішення медичних спорів, оскільки, медіатори 
увказаній сферіповинні мати спеціальні теоретичнізнання та володіти спеціа-
льними навичками та вміннями. Інакше, вони не зможуть сприяти ефектив-
ному вирішенню конфліктів. 
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Таку ж думку підтримує К. Р. Резворович, яка стверджує, що функції ме-
діатора надзвичайно відповідальні, тому вимоги до нього повинні бути відпо-
відні. Відтак, медіатор повинен бути професійно підготовлений у своїй сфері з 
відповідною освітою, відповідати кваліфікаційним вимогам, а також мати ви-
сокі моральні якості. Вчена наголошує, що підготовка медіаторів повинна 
проводитися з урахуванням конкретної спеціалізації [5, c. 75]. 

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що ефективному 
впровадженню медіації на сьогодні перешкоджає ряд причин.Наприклад, по-
зиція, що ефективним може бути рішення спору лише у судовому порядку, що 
склалась в результаті відсутності достатньої інформації, або ж відсутність кон-
кретної спеціалізації медіаторів. На нашу думку, професійним фахівцем не 
може бути особа у всіх сферах одночасно. Тому, підготовка мадіаторів умедич-
ній сфері повинна мати окреме направлення.Не можна не зазначити про не-
обхідність волевиявлення сторін щодо вирішення спору, шляхом ведення пе-
реговорів та домовленостей, з урахуванням дотримання прав як пацієнтів, так 
і медичних працівників, що можливо завдяки постійному інформуванню на-
селення та ознайомленню з інститутом медіації. 
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EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ – ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ 

Олена Вдовіна, 
кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка, доцентка кафедри 

українознавства, культури та документознавства Національного  
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 
Event-management (англ. Event-management - керування подіями, подіє-

вий менеджмент) – відносно нове поняття, що увійшло в мовний обіг та хара-
ктеризує діяльність зі створення спеціальних заходів і надання їм конкретної 
спрямованості в інтересах замовника.Серед організованих у руслі даної кон-
цепції заходів - ділові, освітні, культурно-дозвіллєві, наукові, спортивні, рек-
реаційні та інші.На сьогоднішній день event - management є важливою складо-
вою для успішного функціонування будь - якої соціальної установи, причому 
бібліотека не є виключенням. Вивченню застосування технологій подієвого 
менеджменту у різних сферах, тому числі й бібліотечно-інформаційній діяль-
ності, присвяченоряд наукових статей.Його теоретичні аспекти висвітлені в 
роботах вітчизняних Н. Аношкіна, Е.Кондратенко, А.Маніхіна, А.Романцова 
[1] та зарубіжних авторів Дж. Голдблата [2], У.О’Тула, Р. Харіса, Я. МакДо-
нелла, Г. Боудіна, Д. Алена [3]. 

Правильне і раціональне управління подіями допомагає привернути 
увагу широкого загалу і навіть побічно вплинути на тих, хто не потрапив на 
захід, але входить в цільову групу. У центрі уваги івент-менеджменту, лежать 
питання, що стосуються того, як правильно планувати і  послідовно реалізо-
вувати подію[4]. Таким чином, головне завдання event - management полягає в 
тому, щоб зробити з заходу подію, яку учасники (представники цільової гру-
пи) будуть довго згадувати і після його закінчення.Саме тому завданням події 
є побудова добрих відносин з представниками цільової аудиторії та постійни-
ми «споживачами інформації», демонстрація їм бібліотекияк установи сучас-
ної, цікавої і корисноїдля них. «Просувати» бібліотеку на ринку інформацій-
них послуг допоможуть такі подіїяк дні відкритих дверей, публічні звіти перед 
громадою; виставки; фотовиставки; театральні вистави бібліотечних театрів, 
запрошених акторів і театральних труп; змагання, турніри, квести, ігри, пре-
зентації; церемонії відкриття тощо. Особливої актуальності набуває Event-
management бібліотек в умовах запровадженого в Україні воєнного стану. Біб-
ліотеки, як інформаційні установи, активно долучилися до боротьби з ворогом 
на усіх фронтах – від інформаційного (протидія дезінформації, фейкам, збір 
даних щодо руйнувань закладів культури та освіти, надання безкоштовних 
юридичних консультацій із залученням юристів-практиків, оцифровування 
великих за обсягом фондів з мето надання можливості дистанційного доступу 
до інформації у електронному форматі тощо)  до організації гуманітарної до-
помоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та збройним силам України 
(ЗСУ).  

Інформацію про відповідні події (івенти) оприлюднюються на усіх офі-
ційних сайтах українських бібліотек.Так, наприклад, звернувшись до офіцій-
ного сайту Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (РОУНБ)та 
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проаналізувавши розділ «Події» [6] звертаємо увагу на велику кількість 
івентів, які успішно реалізуються бібліотекою, у тому числі й ті, які були про-
ведені  з початку збройної агресіїросії проти України у період з 24 лютого 2022 
року і по нинішній час. За це час РОУНБ було:проведено інформаційні годи-
ни:«Грінпіс і війна в Україні», «Психологічна підтримка під час бойових 
дій»;творчі заняття та майстер-класи: арт-терапевтичні заняття для дітей та 
дорослих «Арт-обійми»,мастер-клас з писанкарства, заняття з бісероплетіння 
«Чокер з бісера з українською символікою», виготовлення ангелочків-оберегів 
для воїнів ЗСУ;психологічні тренінги: психологічна підтримка під час війни 
від практикуючих психологів,  психологічні тренінги «Як війна впливає на 
підлітків і не тільки…», «Психологія під час війни»;мистецькі заходи: «Мис-
тецтво та творчість для всіх»;недільні екскурсії по місту для мешканців Рівно-
го та ВПО по вул. Симона Петлюри, Замковій , М. Драгоманова; екскурсії біб-
ліотекою для ВПО;створено консультаційний пункт для ВПО, у якому нада-
ються безкоштовні юридичні консультації юристами Рівненського бюро пра-
вової допомоги №1 (кожної середи у приміщенні бібліотеки)  «Права та соціа-
льні гарантії ВПО»;перераховано кошти у сумі 10000 грн на ЗСУ;розміщено 
записи подкастів «Життя під час війни» у розділі «Аудіобібліотека». Подкас-
типрисвяченіпитаннямперетину кордону для окремихкатегорій людей з інва-
лідністю та їхсупроводжуючих; інформаційногосупроводу для тих, хтовиїхав 
за кордон абозбираєтьсяцезробити у зв'язку з війною; тимчасовогозахисту як 
формиміжнародногозахисту для громадянУкраїни в країнахЄвпропейського 
Союзу; захисту прав та свобод громадянпід час воєнного стану; дійгромадян 
на випадок облоги. 

Львівськаобласнауніверсальнанауковабібліотека в умовахвоєнного стану 
також проводить активний еvent-management, зокрема:безкоштовні курси ви-
вчення польської мови з носіями;облаштування, спільно з волонтерами, при-
тулку дляВПО;створено штаб ГО «Паляниця» (волонтерськоїструктури, яка 
займаєтьсязбором та відправкоюрізноманітних речей військового та цивіль-
ногопризначення для потреб фронту, лікарень, біженців);створення колл-
центр для взаємодії з волонтерами та ВПО для надання консультаційної до-
помоги [7].Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені 
І.П.Котляревського з 24.02.2022 працює як пункт видачі та збору гуманітарної 
допомоги переселенцям. Убібліотеці відбуваються дозвіллєві заходи для 
сімей, які постраждали від військових дій та переїхали до Полтави з регіонів, 
де ведуться активні бойові дії, щоденні творчі майстер-класи різних напрямків 
для внутрішньо переміщених осіб, дітей та містян [8].  

Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва іменіЄ. Маланюказдійс-
нює активну допомогу внутрішньо переміщеним особам, ЗСУ та жителям 
міста. Відбуваються зустрічі-знайомства з переселенцями для їх соціалізації, 
проводяться майстер класи для дітей та дорослих («Стрічка єднання», 
«Патріотична листівка», «Майстерня флікерів», «Магічне диво»), відбувають-
ся зустрічі на платформі ZOOM з практикуючими психологамиза для 
підтримки психологічного стану громадян в умовах війни, відбуваються он-
лайн-зустрічі з фахівцямиГоловного управління ДСНС України вКірово-
градській області, в рамках клубу «Профі»з метою навчання громадян діям в 
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умовах екстремальної небезпеки. Також, відбуваються зустрічі  з письменни-
ками у рамках клубу «Ліра», що діє у бібліотеці, успішно реалізується, в умо-
вах воєнного стану, діяльність розмовного клубу «SpeakUp»[9]. 

З вище викладеного можна робити висновок, що використання подієво-
го менеджменту є  ефективним інструментом комунікаційної політики бібліо-
тек з суспільством, владою, представниками громадських організації тощо. 
Особливого значення набувають івенти, що реалізуються українськими біблі-
отеками в умовах воєнного стану. Подієвий менеджмент навіть у таких склад-
них умовах діяльності бібліотек є віддзеркаленням можливості реалізації  ін-
формаційними установами підтримки широкого кола потенційних спожива-
чів інформації, у тому числі мешканців інших регіонів, ВПО тощо. Основними 
векторами діяльності бібліотек в умовах воєнного стану є психологічна та пра-
вова підтримка громадян,  культурно-мистецькі та освітні заходи, арт-заняття, 
волонтерство та гуманітарна діяльність,   допомога ЗСУ.  

Подієвий менеджмент дозволяє зміцнити положення бібліотеки в су-
часних реаліях. Це один із найперспективніших напрямів комунікаційної 
діяльності бібліотек. Сьогодні у них немає інших шансів на існування, окрім 
постійного пристосування до суспільних потреб, максимального використання 
здобутків креативних індустрій; іншими словами, бібліотекам потрібно 
завжди бути “в тренді”. Тим більше, що ніхто не може заперечити той факт, 
що вони знаходяться на першому місці серед інших культурних закладів, які 
можуть запропонувати різноманітні заходи із змістовним позитивним наван-
таженням. Яскрава подія - чудовий спосіб привернути увагу і підвищити 
ступінь впізнаваності бібліотеки за рахунок пов'язаних з нею позитивних 
асоціацій. Відвідувач проведеного бібліотекою заходу відчуває почуття задо-
волення вже в ході події і надовго запам'ятовує те, що пережив на емоційному 
рівні. Але потрібно пам’ятати, що організація ефективного івент-заходу – це 
серйозна праця, яка вимагає ретельної підготовки, обізнаності та досвіду [10]. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 
Мар’яна Вербіцька, 

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри  
конституційного, адміністративного та фінансового права  

Західноукраїнського національного університету 
 

Ефективний судовий контроль у сфері державного управління та місце-
вого самоврядування у розвиненій демократичній країні повинні забезпечува-
ти незалежні органи судової влади. Важливою гарантією реалізації конститу-
ційного принципу відповідальності держави за свою діяльність перед люди-
ною є право кожного оскаржувати у суді рішення, дії чи бездіяльність органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб. І вирішальну роль у забезпеченні законності, захисту порушених прав і 
свобод людини і громадянина у сфері адміністративно-правових відносин сьо-
годні відіграє адміністративна юстиція. 

Окремі аспекти, пов’язані з етапами розвитку адміністративного судо-
чинства, розглядались у працях таких вчених як А. Борко, М. Жушман, 
О. Кечеджі, М. Ковалів, О. Пасенюк, Є. Чаку та інших. 

Система органів адміністративної юстиції в Україні пройшла значний 
шлях становлення, саме дослідження історичних етапів формування цієї сис-
теми дає змогу визначити майбутні перспективи розвитку і сформулювати пе-
вні висновки щодо наявної на сьогодні системи в тому числі в аспекті її ефек-
тивності [1, c. 105]. 

Як зазначає М. Ковалів, адміністративне судочинство є відносно новою 
самостійною галуззю процесуального права, спрямованою на реалізацію та 
захист норм адміністративного права як матеріального. Адміністративне су-
дочинство як наука має свій, окремий від інших наук, предмет, метод, завдан-
ня. Воно ґрунтується на певних засадах, які, як правило, діють системно, в по-
єднанні одного з іншими [2, c. 13]. 

З часу прийняття Конституції України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР, 
яка у ст. 55 закріплює, що кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого само-
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врядування, посадових і службових осіб, в Україні [3], зроблено багато на 
шляху здійснення адміністративної та судової реформ. 

Серед етапів розвитку адміністративної юстиції як складової адміністра-
тивної та судової реформ можна виділити такі: 

− реформування системи судів відповідно до Конституції України, у тому 
числі запровадження системи адміністративних судів; 

− правове забезпечення правосуддя у сфері адміністративно-правових 
відносин; 

− організаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення ді-
яльності адміністративних судів тощо [4]. 

За п. 3 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України  від 6 липня 
2005 року № 2747-IV, адміністративний суд - суд, до компетенції якого КАС 
України віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ. 

Цілком погоджуюся з О. Кечеджі, що в Україні спеціалізовані адмініст-
ративні суди вперше було створено після набрання чинності з 1 вересня 2005 
року КАС України. До цього часу адміністративні справи вирішувалися район-
ними (міськими, міськрайонними) судами у порядку провадження у справах, 
що виникають з адміністративних правовідносин відповідно до правил ЦПК 
України [5, c. 48]. 

Взагалі правові засади організації судової влади в Україні та здійснення 
правосуддя визначає Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 чер-
вня 2016 року № 1402-VIII. Його положення регламентують не лише діяль-
ність адміністративних судів, а взагалі всієї системи судоустрою України. 

Однак основною базою, що визначає діяльність адміністративних судів є 
КАС України, у якому закріпленні основні поняття, засади та порядок здійс-
нення адміністративного правосуддя України. 

Щодо формування організаційного, кадрового та іншого забезпечення 
як етапу розвитку адміністративного судочинства, слід вказати, що процедура 
обрання, призначення та звільнення з посади суддів адміністративних судів 
аналогічна процедурам, які встановлені для суддів загальної юрисдикції. По-
зитивним кроком вважаю введення у керівний склад судів, у т.ч. й адміністра-
тивних, керівників апарату суду, на яких переклали низку організаційних по-
вноважень, які раніше належали головам судів. 

На сьогодні актуальність проблеми кадрового забезпечення зумовлена 
не стільки специфікою інституту адміністративних судів, як нестабільністю 
законодавчих актів, що врегульовують дане питання, постійними змінами ку-
рсу судової реформи, її нестабільністю, відсутністю політичної волі, а зараз, 
звісно, війною, спровокованою російською федерацією на території України. 

На думку А. Борко болючим залишається питання фінансового забезпе-
чення адміністративних судів. Сьогодні немає підстав стверджувати, що на 
практиці фінансове забезпечення судів гарантує незалежність судової влади. 
Практика неналежного фінансування судів призвела до того, що протягом 
останніх років судова влада стала більш корумпованою [6, c. 5]. 

Зокрема, слід наголосити, що адміністративним судам, як і загальним та 
господарським, сьогодні притаманна значна плинність кадрів у їх апаратах. 
Це пов’язано з низьким рівнем заробітної плати працівників суду. Хоча, наго-
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лошую, що якісна робота «малого офісу судді» (секретар судового засідання, 
помічник(и) судді та, власне, сам суддя) – це запорука якісного відправлення 
правосуддя та ухвалення законних, обґрунтованих та вмотивованих судових 
рішень. 

Увага ж до роботи адміністративних судів є особливо прискіпливою з 
огляду на ті категорії справ, які вони розглядають, а саме – спори, де найчас-
тіше порушником прав та свобод громадян та юридичних осіб є держава,  упо-
вноважені нею органи та посадові особи. 

Проведене дослідження показало, що система адміністративних судів 
потребує змін, зокрема, удосконалення законодавчої бази щодо організацій-
ного забезпечення їх діяльності. 

Велика проблема сьогодення – це якісне, своєчасне та ефективне кадро-
ве забезпечення діяльності адміністративних судів, першою чергою, суддями, 
та врахування законодавцем особливостей адміністративного судочинства як 
окремого виду судочинства, що тягне за собою внесення змін до відповідних 
нормативно-правових актів, котрі регламентують діяльність та статус суддів 
тощо. 
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Боротьба з нерівністю, напевно, є одним з основних напрямів соціальної 

політики будь-якої держави. Принаймні світовою спільнотою соціально-
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економічна нерівність визнана однією з основних проблем сучасного людства. 
Так, ще у 2014 році Всесвітній економічний форум оприлюднив доклад «Гло-
бальні ризики 2014», в якому однією з загроз суспільному прогресу була за-
значена глобальна економічна нерівність [1]. До того ж у 2015 році світовими 
лідерами було затверджено 17 цілей Порядку денного у сфері сталого розвитку 
на період до 2030 року, серед яких одна спрямована на скорочення нерівності 
та, зокрема, зменшення нерівності можливостей, доходів та впливу [2]. А все 
тому, що «зберігається нерівність, зумовлена рівнем доходів, географічним 
розташуванням, статтю, віком, етнічною приналежністю, інвалідністю, сексу-
альною орієнтацією, класом і релігією, що позначається на доступі до благ, а 
також можливостях та результатах» [2]. Також співвідношення між багатим, 
бідним і з середнім доходом населенням на глобальному рівні за тридцятирі-
чний термін майже не змінилось. У середньому питома вага відповідно скла-
дала і складає 2%, 90% та 8% [3, с. 9; 4]. 

Дійсно тривала боротьба з нерівністю призвела до позитивних результа-
тів – із крайньої бідності вирвалося понад 1 мільярда людей. Проте ці зміни 
ніяк не вплинули на співвідношення між багатим, бідним і з середнім доходом 
населенням. Як не мало ніякого впливу і збільшення чисельності мільярдерів 
більше, ніж у двічі [2]. Водночас «на 1 відсоток найбагатших людей світу при-
пало 82 відсотки від обсягу всіх матеріальних благ, накопичених лише у 2018 
році. Бідній половині населення світу не дісталося від них нічого» [2]. 

Лауреат Нобелівської премії з економіки А. Дітон вважає, що «гротескне 
збільшення розриву в нерівності, що відбувається протягом останніх 30 років, 
підірве економічне зростання. Коли зростання не розподілене рівномірно, а 
тільки невелика жменька людей стає надзвичайно багатою, тоді влада багатих 
являє собою ризик для благополуччя всіх інших» [5, с. 134]. Тому вже сьогодні 
сталий розвиток і суспільний прогрес можливий лише за умови встановлення 
визначеного (оптимального) рівня економічної нерівності [6, с. 7]. А визна-
чення та встановлення останнього є й досі невирішеною проблемою як із тео-
ретичної, так і практичної точки зору. Проте швидке рішення цієї проблеми 
надасть змогу запобігти загрозам стабільності суспільства. 

Узагалі проблема нерівності дійсно не нова та давно потребує вирішен-
ня. Проте не значить, що зовсім не пропонувались шляхи її рішення. До більш 
розповсюджених належать такі: переорієнтація податкової та бюджетно-
фінансової системи для скорочення нерівності в доходах; цільове використан-
ня державних витрат з метою зменшення нерівності доступу до благ та мож-
ливостей тощо [2]. Виходячи з цього, рішення проблеми нерівності вбачається 
як у нестачі ресурсів, так і в механізмах їх розподілу та перерозподілу, тобто у 
сфері розподільчих відносин, за які відповідає держава. 

Деяким дослідникам достатньо розповсюдженим шляхом зменшення 
нерівності й досі вважається економічне зростання. Саме воно автоматично 
призводить до успішного вирішення соціально-економічних проблем. Звісно, 
що економічне зростання – необхідна умова збільшення рівня життя населен-
ня, але вона не є достатньою. Подолання нерівності відбувається тоді, коли 
при розподілі ефекту економічного зростання одні групи населення не мають 
значних переваг перед іншими. Саме держава відповідає за вибудовування та-
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ких розподільчих відносин. І тільки її активна перерозподільча політика при-
зведе до зниження масштабів нерівності [2; 6, с. 7]. 

Соціально-економічна нерівність, як вважають деякі дослідники, не є 
головною проблемою людства. Узагалі справа не в існуванні великого розриву 
між доходами багатого та бідного населення. Проблема нерівності полягає в 
існуючій несправедливості. Так «основними засобами сприяння скороченню 
бідності були швидке зростання та більша справедливість (у тому числі споча-
тку нижчий рівень нерівності та зменшення нерівності). Швидке зростання 
призведе до абсолютних поліпшень для всіх, тоді як більша справедливість 
передбачала відносні поліпшення для бідних. Неможливо досягти першого 
без другого або другого без першого» [6, с. 7]. Проте на думку доктора Рудо-
льфа Трауб-Мерцата саме «скорочення нерівності стає інструментом політики 
економічного зростання» [7, c. 9–14]. Тут мається на увазі не тільки економіч-
на, але й соціальна нерівність, яка відбивається в доступі людини до основних 
послуг, таких як охорона здоров’я, освіта, система правосуддя, що, у свою чер-
гу, впливає на тривалість життя. Зокрема все це викликає почуття невизначе-
ності, відсутність безпеки, підриває довіру до держави, посилює соціальну на-
пруженість, і, до того ж, усе це може призвести до насильства та конфліктів. 

Слід зазначити, про це йшла мова раніше, що нерівність є інструментом 
політики економічного зростання. При цьому «оптимальний рівень нерівності 
стимулює економічне зростання, тоді як надмірна нерівність гальмує суспіль-
ний прогрес, а за певних умов, досягаючи критичного значення, створює за-
грозу стабільності суспільства…» [6, с. 7]. 

Зважаючи на все сказане можна зробити висновок, що соціально-
економічна нерівність сьогодні дійсно є однією з основних проблем сучасного 
людства. До того ж необхідно підкреслити, що вона є досі невирішеною про-
блемою, незважаючи на те, що останні 30 років її рішенню приділяється до-
статньо уваги з боку як теоретиків, так і практиків. 
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Агропромислове виробництво в Україніє одним із провіднихвидів еко-
номічної діяльності, який створює базис національної економіки, її експорт-
ний потенціал, а такожзабезпечує продовольчу безпеку країни. Його розвиток 
неможливий без належного ресурсно-інноваційного забезпечення,провідне 
місце у якому мають інвестиції. 

Незважаючи на наявність наукових публікацій стосовно ресурсного та 
інноваційного забезпечення розвитку економіки, окремі прикладні аспекти 
інвестиційв розвиток агропромислового виробництва потребують більш ґрун-
товного опрацювання, що обумовлює актуальність та визначає мету обраної 
теми дослідження.  

Метою дослідження є аналіз сучасного стану та обґрунтування перспек-
тивних напрямів ресурсно-інноваційного забезпечення розвитку агропроми-
слового виробництва України. 

Інвестиційна активність суб’єктів агропромислового виробництва 
визначає його ресурсно-інноваційний потенціал, що обумовлює розвиток і 
конкурентоспроможність аграрного бізнесу в цілому та можливості виходу аг-
рарної продукціїна міжнародні ринки, а також сприяє підвищенню рівня 
добробуту населення та соціально-економічному відродженню сільських те-
риторій. На жаль, стан інвестиційної діяльності в агропромисловому вироб-
ництві має суттєві недоліки: обсяги відповідних інвестицій є недостатні-
ми,інвестиційнапривабливість галузі – нестабільною та недостатньо сприят-
ливою. 

За даними Державної служби статистики України в 2021 р. порівняно з 
2010 р. капітальні інвестиції економіки в цілому зросли у 2,8 рази і становили 
528,8 млрд. грн. При цьому найшвидші темпи зростання спостерігались у 
сільському, лісовому та рибному господарствах – у 4,3 рази, до 49,1 млрд. грн. 
у 2021 р.  

В структурі капітальних інвестицій у сільському, лісовому та рибному 
господарствах у 2021 р. найбільшу питому вагу мали вкладення у машини, 
обладнання та інвентар (50,8% від загального обсягу інвестицій), транспортні 
засоби (15,5%) та нежитлові будівлі (15,2%), при цьому інвестиції в нема-
теріальні активи складали лише 1,9% (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура капітальних інвестицій за видами активів у сільському, 

лісовому та рибному господарствах у 2021 р., % 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України 

Інноваційний розвиток агропромислового виробництва вимагає прове-
дення його технічного і технологічного оновлення відповідно до міжнародних 
стандартів, розширення асортименту та покращення якості продовольчих то-
варів, збільшення експортного потенціалу галузі тощо. Підкреслюємо, що «… 
для розвитку національної економіки в цілому та аграрного виробництва зо-
крема потрібні значні інвестиції, для обґрунтування доцільності яких необ-
хідно брати до уваги еколого-соціо-економічні критерії – тобто, орієнтуватися 
на сталий розвиток» [3, c. 8].  

В агропромисловому виробництві пріоритетним напрямом інноваційно-
го оновлення є технічне забезпечення,адже «… навантаження на сільськогос-
подарську техніку в Україні … в рази перевищує відповідні показники розви-
нених країн, що перешкоджає виконанню необхідних технологічних операцій 
у встановлені строки і призводить до втрати врожаю» [4, c. 55]. Але внаслідок-
дефіциту власних коштів, які є головними в структурі джерел фінансування 
відповідних інновацій, «… сільськогосподарські виробники переважно звер-
таються до вторинного ринку (вживаних автомобілів) та ринку відновлення 
техніки» [1, c. 35]. Вважаємо, що для збереження за нашою країною статусу 
однієї з найбільш потужних аграрних держав світу необхідно визначитигене-
ральну стратегію подальшого інноваційного розвитку та залучення інвестицій 
у вітчизняний аграрний сектор економіки. Саме тому пропонуємо «… як ефек-
тивне зовнішнє джерело фінансування інвестицій у технічне забезпечення 
сільського господарства … більш широко використовувати фінансовий лізинг» 
[5, c. 199]. 

Інноваційним ресурсомрозвитку агропромисловоговиробництває інно-
ваційнийкапітал його працівників, формуванню якого сприятимутьсоціальні 
інвестиції, «… реалізація яких потребує ефективної взаємодії міжнародних ор-
ганізацій, урядових структур, представників бізнесу і громадянського суспіль-
ства в цілому» [2, c. 80, 81]. 

Відповідно дорозрахунків, які були зроблені науковцями ННЦ «Інститут 
аграрної економіки», в 2022 р. обсяги капітальних інвестицій в аграрнусфе-
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румогли би сягнути 72 млрд. грн., якщо б не величезнівтратичерез 
розв’язання Росією війни проти України. Вважаємо, що питання інвестиційу 
ресурсно-інноваційнезабезпечення агропромислового виробництва є ком-
плексними, що потребуєрозробки та реалізації відповідних заходів, серед яких 
першочерговими є забезпечення умов безпеки. Крім цього, вважаємо пер-
спективними подальші дослідження проблем покращення інвестиційного 
клімату галузі, скорочення інвестиційних ризиків, а також зростання прибут-
ковості діяльності аграрних товаровиробників для збільшення обсягів їх влас-
них коштів як джерела фінансування відповідних інвестицій. 
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У сучасних умовах посилення конкуренції, нестабільності світової еко-

номіки ефективністьфінансово-господарської діяльності підприємств аграрної 
сфери економіки залежить від стану інвестиційної діяльності, оскільки вона 
стимулює соціально-економічний розвиток галузі та прискорює темпи науко-
во-технічногопрогресу,що визначає рівень інноваційного розвиткуаграрного 
виробництва, а також впливає на темпирозширеного відтворення в цілому. 
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Саме це підкреслює необхідність і пріоритетність дослідження інвестиційної 
діяльності в аграрній сфері економіки країні. 

Метою дослідження є визначення впливу інвестиційної діяльності на 
соціально-економічний розвиток аграрної сфери економіки країни. 

Зазначимо, що «… основою для подолання кризових явищ в аграрній 
сфері, розвитку ринкових відносин, забезпечення продовольчої безпеки краї-
ни є всебічна інтенсифікація сільського господарства, яка неможлива без аде-
кватного розвитку матеріально-технічної бази та ефективних інвестицій у тех-
нічне забезпечення аграрного виробництва» [4, c. 53]. При цьому «… для роз-
витку національної економіки в цілому та аграрного виробництва зокрема по-
трібні значні інвестиції, для обґрунтування доцільності яких необхідно брати 
до уваги еколого-соціо-економічні критерії – тобто, орієнтуватися на сталий 
розвиток» [3, c. 8]. 

Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в аграрній сфері Украї-
ни свідчить про наявність недоліків, які особо гостро проявляються впробле-
мах техніко-технологічного забезпеченняй оновленняаграрного виробництва. 
Так, «… недостатня забезпеченість аграрного виробництва сільськогоспо-
дарською технікою призводить до того, що навантаження на неї в Україні … в 
рази перевищує відповідні показники розвинених країн, що заважає вико-
нанню необхідних технологічних операцій у встановлені строки і призводить 
до значних утрат урожаю» [5, c. 195]. 

У відповідності до інформації Державної служби статистики України 
капітальні інвестиції національної економіки у 2021 р. порівняно з 2010 р. 
зросли в 2,8 рази – до 528,8 млрд. грн., у тому числі в матеріальні, а також не-
матеріальні активи в 4 рази – до 505,3 млрд. грн. та 23,6 млрд. грн. відповідно. 
При цьому обсяги капітальних інвестицій сільського, лісового та рибного гос-
подарства збільшились у 4,3 рази – до 49,1 млрд. грн., у тому числі в 4,7 рази в 
матеріальні активи – до 48,2 млрд. грн., в 15,5 разів у нематеріальні активи – 
до 928,8 млн. грн. 

Залежність валового внутрішнього продукту сільського, лісового та риб-
ного господарства (у) за 2010-2020 рр. від обсягів відповідних капітальних ін-
вестицій (х) має прямо пропорційний характер: 

 
y = 5,048x + 43436;  
R = 0,9312; D = 0,8672. 
 
Коефіцієнт регресії свідчить про те, що зі збільшенням обсягів капіталь-

них інвестицій на 1 млн. грн. відбувалося зростання валового внутрішнього 
продукту сільського, лісового та рибного господарства на 5,1 млн. грн. Зна-
чення коефіцієнтів кореляції та детермінації свідчать про наявність між ре-
зультативною та факторною ознаками тісного, майже функціонального 
зв’язку.  

За 2010-2020 рр. був проведений кореляційно-регресійний аналіз впли-
ву розмірів капітальних інвестиційсільського, лісового та рибного господар-
ства (х)на продуктивність праці в галузі (у): 
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y = 8E-06x + 381,6;  
R = 0,9086; D = 0,8256. 
 
Тобто, збільшення капітальних інвестицій галузі на 1 млн. грн. відбу-

вається одночасно зі зростанням продуктивності праці, при цьому коефіцієнти 
кореляції та детермінації також підтверджують наявність сильної, майже 
функціональної залежності.  

Обсяги капітальних інвестиційу 2021 р., які здійснювались для технічно-
го забезпечення та оновлення агротоваровиробників (інженерні споруди, ма-
шини, обладнання та інвентар, а також транспортні засоби) у сільському, лісо-
вому та рибному господарствах становили 71,7%, у сільському господарстві, 
мисливстві та наданні пов`язаних із ними послуг – 72,3%, у вирощуванні од-
норічних і дворічних культур – 79,6%, багаторічних культур – 51,6%, у тварин-
ництві – відповідно 34,7% від загальних розмірів капітальних інвестицій в аг-
рарнусферу економіки країни. 

Аналіз джерел фінансування інвестиційагротоваровиробників свідчить 
про те, що основним з них є власний капітал, для збільшення якогонеоб-
хідно«... підвищити прибутковість виробництва шляхом покращення ор-
ганізації виробництва, мотивації оплати праці та праці, логістики, маркетин-
гу, використання інноваційних технологій тощо» [1, c. 36]. При цьомузазна-
чаємо, що з метою орієнтації на сталий розвиток необхідно посилити увагу до 
соціальної складової аграрної сфери, тому підкреслюємо, що «… інструментом 
позитивних змін є соціальні інвестиції, реалізація яких потребує ефективної 
взаємодії міжнародних організацій, урядових структур, представників бізнесу 
і громадянського суспільства в цілому» [2, c. 80, 81]. 

Безумовно, головною умовою інвестиційної діяльності в аграрній сфері є 
мир та безпека, які були грубо порушені через розв’язання Росією війни проти 
України. Після досягнення прийнятного рівня безпекиперспективамипо-
дальших досліджень можуть бути теоретичні та методологічнірозробки та 
практичнареалізаціяефективного механізму державної підтримки інве-
стиційного забезпеченнясоціально-економічного розвитку аграрної сфери 
економіки країни. 
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У сучасних умовах через зростаючу конкуренцію на всіх ринках 
підприємства змушені шукати конкурентні переваги, одними з яких є людсь-
кий капітал. У боротьбі за добір найкращих працівників роботодавці застосо-
вують різноманітні пільгита вигоди,тому поширюється використання брен-
дингу роботодавця, управління корпоративною культурою та мотиваційного 
менеджменту. Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що привабли-
вий HR-бренд роботодавця стає ключовою умовою успішного рекрутингу, ут-
римання найкращих фахівців, а також підвищення ефективності роботи шта-
тних працівників через посилення їх лояльностіта залученості. 

Метою дослідження є розкриття сутності поняття HR-бренду роботодав-
ця, а також обґрунтування шляхів підвищення рентабельності інвестицій в йо-
го формування. 

Враховуючи те, що працівники, які існуютьу штаті, безпосередньо фор-
мують імідж продукції та самого підприємства, останніу власну діяльність все 
частіше впроваджують принципи соціальної відповідальності [1], яку «… до-
цільно розглядати як інститут сталого розвитку економіки, який функціонує 
завдяки закріпленню законодавчих та соціальних норм впливу бізнесу на сус-
пільство та навколишнє середовище» [4]. Одночасно «… першоосновою для 
імплементації засад соціальної відповідальності бізнесу» [1, c. 24] є викори-
стання соціального капіталу, який «… створюється на різних рівнях націо-
нальної економіки, об’єднуючі як формальні, так і неформальні стосунки, що 
сприяє обміну інформацією, досвідом, надає доступ до ресурсів інших учас-
ників або можливість більш ефективного використання власних ресурсів з 
їхньою допомогою» [2, c. 11].Соціальна відповідальність бізнесу пов’язана зпо-
будовою HR-бренду роботодавця – тобто, «…образу компанії як роботодавця в 
очах наявних та потенційних працівників, місцевої громади та суспільства в 
цілому» [1], що потребуєвідповідних інвестицій.Вони необхідні для реалізації 
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заходів у напрямахпобудови HR-бренду:зовнішньому (формування в громаді 
позитивного образу відповідного роботодавця) та внутрішньому (підвищення 
вмотивованості працівників компанії, які вже існують у штаті компанії, а та-
кож створення в колективі необхідних умов для посилення взаємних поваги 
та довіри) [3, с. 226]. При цьому багатопідприємствобирають 
зовнішнійнапрямок, якийсприяєпідтримці на ринку праці власного позитив-
ногоіміджу, але внутрішнійнапрямокдозволив би більш ефективно викори-
стовуватиінноваційний потенціал працівників. Вважаємо оптимальною стра-
тегіюформування HR-бренду, якаоб’єднує обидванапрями. 

Побудова HR-брендувимагаєздійснення інвестицій, а також «… пере-
орієнтування підприємств з реалізації виключно фінансових цілей, пов'язаних 
з максимізацією прибутку, на задоволення багатьох суспільно важливих по-
треб, в тому числі підтримку прозорих механізмів ведення бізнесу, боротьбу з 
корупцією, захист прав працівників, споживачів, постачальників і партнерів, а 
також підтримку екологічних та етичних стандартів ведення підприємницької 
діяльності» [5, с. 187]. Ці заходи також сприятимуть формуванню соціального 
капіталу підприємства. На жаль, «… концептуальна невизначеність моделі 
формування та використання соціального капіталу стримує можливості його 
позитивного впливу на інклюзивний, сталий розвиток аграрної сфери та віт-
чизняної економіки в цілому» [6, c. 117]. Вважаємо перспективними подальші 
дослідження соціального капіталу та його впливу на рентабельність інве-
стицій у формування HR-бренду роботодавця. 
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Глобалізація і високі темпи інформатизації суспільства сприяли ство-
ренню соціальних мереж і нових форм фінансування, які базуються на учас-
тігромадськості. Виникли нові, актуальні на часі фінансові інструменти,одним 
з яких є краудфандинг,інноваційність та простота використання якого сприя-
ють збільшенню його популярності. Внаслідок того, що краудфандинг в су-
часних умовах виступає перспективнимфінансовим інструментом залучення 
інвестиційних ресурсів,актуалізується дослідження особливостей йогопоши-
рення в Україні. 

Метою дослідження є визначення ролікраудфандингу в забезпеченні 
соціально-економічного розвитку національної економіки, а також оцінка пе-
рспектив його застосування як фінансового інструменту залучення інвестицій. 

Вважаємо, щопоширеннякраудфандингу матиме відчутний впливна 
економічні та соціальні процеси, щосприятиме подальшому інноваційному 
розвиткунаціональної економіки. Зазначимо, що «з урахуванням різних аспе-
ктів стратифікації національної економіки її розвиток – це послідовний про-
цес якісних перетворень її елементів внаслідок змін їхніх кількісних характе-
ристик, метою цих перетворень є підвищення якості життя населення країни» 
[2, с. 112].Підтримуємо думку авторів, які підкреслюють місце малого підпри-
ємництва в економіці України [1]. 

Дослідження теоретичних положень та практичногодосвідувикористан-
ня соціального капіталу надає підстави зробити висновок, що він виступає«… 
детермінантом суспільного розвитку та ефективного споживання ресурсів» [4, 
с. 131].Нами сформульована дефініція соціального капіталу «…як сукупності 
здатних приносити доход зв’язків та соціально-економічних відносин, які ви-
никають у певній соціальній мережі на основі існуючих норм та довіри» [5, 
с. 192].Вважаємо істотним вплив соціального капіталу на імплементацію засад 
соціальної відповідальності в корпоративну і бізнес-стратегію підприємства 
[3, с. 131]. 

В умовах інформаційноїтрансформації економіки поглиблюється роль 
соціального капіталу уздійсненні різноманітнихсоціально-економічних про-
цесів, поширенні форм економічної взаємодії в суспільстві, базисом яких слу-
гують об’єднання та спільне використання ресурсів. Краудфандинг є прикла-
дом такої взаємодії, яка дозволяєакумулювати кошти значної кількості агентів 
та спрямовувати їх на реалізацію бізнес-проєктів та стартапів. 

Суб’єктами краудфандингує донори (інвестори, або бекери), інтернет-
платформи (посередники, які забезпечують аналіз проєктів, збір коштів та 
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контроль за їх поверненням у разі, коли проєкт не зібрав повної суми), а також 
реципієнти (розробники бізнес-проєктів або стартапів) – суб’єкти, які на крау-
дфандингових платформах розміщуютьнеобхідні дані про власнібізнес-
проєкти, які можуть бути комерційними, соціальними, політичними тощо. 
При цьому головні елементи соціального капіталу, до яких відносяться норми, 
довіра, соціальні мережі, виступають своєрідними драйверами економічної 
взаємодії між суб’єктами краудфандингу. 

Краудфандинг виникає як результат існування соціального капіталу йо-
го суб’єктів, а також надає можливістьбільш ефективно його використовувати 
внаслідок значного скорочення трансакційних витрат.В той же час краудфан-
динг активізує діяльність малого та середнього бізнесу, а також підприємни-
цьку діяльність в цілому, що визначає перспективністьподальшого дослі-
дження відповідних політико-правових, інформаційно-технологічнихта соці-
ально-економічних умов побудовинових та розвитку вжеіснуючих краудфан-
дингових платформ, а також розробки дієвого механізму державного регулю-
вання їхньої діяльності. 
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Побудова в Україні ефективної системи публічного адміністрування має 
своїми передумовами вироблення функціонального підходу до сутності, стру-
ктури та суб’єктів означеного виду публічного адміністрування, що дозволило 
б найбільш продуктивно використовувати його потенціал.  

Структура публічного адміністрування може бути розглянута у двох ас-
пектах: по-перше, як структура самої публічної адміністрації, з притаманним 
останній ієрархічним характером, інституалізацією виконуваних функцій та 
акцентуванням уваги на компетенції посадових осіб органів публічної влади 
(на жаль, у національній практиці така категорія, як місія, є малодослідже-
ною, однак вона, безумовно, також належить до описуваної структури). По-
друге, – це структура процесу публічного адміністрування, який передбачає 
постановку мети, окреслення завдань, вибір суб’єктів, наділення їх відповід-
ними функціями та повноваженнями, планування і контроль за їх діяльністю, 
вибір критеріїв оцінки їх діяльності та проведення самого процесу оцінювання 
відповідно до обраних критеріїв.  

Разом з тим, не зважаючи на активне використання самого терміну «пу-
блічне адміністрування» та висвітлення певних його аспектів, сутність озна-
ченого явища в різних сферах суспільних відносин ще залишається недостат-
ньо дослідженою.  

Зміна парадигми ролі держави у суспільних відносинах призвела до пе-
реосмислення багатьох базових категорій адміністративного права, серед яких 
знаходяться і категорії «адміністративно-правове регулювання» та «адмініст-
ративно-правове забезпечення». Збільшення впливу людиноцентристських 
тенденцій у розвитку адміністративного права зумовлює поступову втрату 
провідної ролі адміністративно-правового регулювання як більш жорсткої 
правової конструкції, якій не притаманна полісуб’єктність та врахування інди-
відуальних відмінностей. Натомість, протягом останніх років спостерігається 
підвищення ролі категорії «адміністративно-правове забезпечення», особли-
вістю якої є зміщення акценту в системі прийняття рішень з волі держави на 
інтенції людини та громадянського суспільства. Інакше кажучи, спрямо-
ваність адміністративно-правового регулювання передбачає формування мети 
такого регулювання органами держави за провідної ролі імперативного мето-
ду. Натомість адміністративно-правове забезпечення передбачає формування 
мети прийняття тієї чи іншої правової норми насамперед за системою публіч-
ного адміністрування, така мета формується суб’єктами громадянського сус-
пільства, суб’єктами господарювання, для розвитку яких є необхідними ті чи 
інші зміни у структурі та змісті суспільних відносин. Завданням держави за 
таких умов є зміна або створення за допомогою правових засобів умов, за яких 
мета таких суб’єктів може найбільш ефективно досягатися [1, с.143]. 
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Зв'язок між сферою дії адміністративно-правових відносин і категорією 
«забезпечення» простежено у роботах Р. Мельника, який, зокрема, писав, що 
забезпечувальне публічне управління пов’язується із забезпеченням нор-
мального (повноцінного) існування приватних осіб та спрямовується на 
вирішення питань забезпечення населення водою, електрикою, газом, надан-
ням інформаційних, освітніх послуг тощо. Сюди можна віднести також і 
діяльність суб’єктів публічного управління щодо розбудови об’єктів інфра-
структури (автомобільні шляхи, парки, спортивні споруди тощо) [2, с.97].  

Отже, основою функціонування держави, територіальних громадян та 
суспільства в цілому є забезпечення основних потреб людини і громадянина у 
різних благах, передусім – матеріального характеру. Це жодним чином не 
знецінює блага нематеріального, духовного, інтелектуального та іншого ха-
рактеру, але, разом з тим, саме на матеріальних благах будується діяльність 
держави із структурування відносин, пов’язаних із забезпеченням базових по-
треб членів суспільства, а відсутність чи недостатність таких благ одразу нега-
тивно впливає на всі інші шаблі потреб та інтересів людини і громадянина. 
Забезпечувальне публічне адміністрування є дуже важливим для 
функціонування держави, громадянського суспільства, територіальних оди-
ниць та має своїми складовими забезпечення населення певними видами по-
слуг. 

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що забезпечу-
вальне публічне адміністрування уявляє собою сукупність явищ та процесів у 
галузі публічного адміністрування, які відбуваються для практичної реалізації 
закріплених у Конституції та законах України вітальних, освітніх, інфор-
маційних та соціальних прав громадян. Перспективи подальших наукових до-
сліджень мають охоплювати розробку правової методології забезпечувального 
публічного адміністрування, у тому числі за умов правового режиму воєнного 
стану.  
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Despite the considerable experience and a number of implemented programs, 
the current state of monetary and financial cooperation between Ukraine and inter-
national financial organizations in the field of public finance calls into question the 
effectiveness of the existing cooperation mechanism and necessitates its improve-
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ment. The crisis in the relations of our state with international financial organiza-
tions makes it urgent to improve all the systems that underlie the mechanism of co-
operation both on the part of the borrowing country and on the part of external 
creditors. 

Given the intensification of general processes of globalization, as well as 
strengthening the political and economic interdependence of the world, the scien-
tific literature notes that international financial organizations will occupy an in-
creasingly important place in the system of international economic relations [1, p. 
110]. That is why it is necessary to critically evaluate and study the problematic as-
pects and directions of improvement of international financial organizations and 
public authorities in Ukraine in the field of finance. 

Thus, in the scientific literature, outlined issues have repeatedly been raised, 
covering issues from various aspects. In particular, Miokova NV concludes that 
Ukraine's long-term cooperation with donor states and international financial or-
ganizations indicates the need to develop a new approach to understanding the role 
of international technical assistance and resources of international financial organi-
zations as complementary tools for implementing Ukraine's international integra-
tion policy, economic development, and state interests. foreign market [1, p. 111]. 
This approach is in line with the basic principles of the Paris Declaration on Foreign 
Aid Effectiveness, which Ukraine acceded to by Presidential Decree of 19 April 2007 
№ 325 [3] and which confirmed the agreement of donor states and international 
financial organizations to join forces to improving the effectiveness of development 
assistance to partner countries. 

In this context, it should be noted that the legislator tried to regulate the main 
aspects of the receipt of financial assistance to Ukraine from international financial 
organizations. 

However, the existence of such regulations could not comprehensively regu-
late the issues of systematic involvement, effective use and monitoring of the ex-
penditure of loans from international financial organizations [2, p. 140]. The issue 
was also not resolved by the issuance of the Decree of the President of Ukraine dat-
ed 12.01.2015 № 5/2015 "On the Sustainable Development Strategy" Ukraine - 
2020 "", which declared a number of reforms and implementation of development 
programs of the country [4]. It was to be a kind of further development plan that 
would enable international donors to use it as an estimate and strategy for the 
Ukrainian government's actions with international financial assistance. However, 
today we can state that none of the existing documents in Ukraine does not meet 
the objectives. Moreover, no other Strategy for Cooperation between Ukraine and 
international financial organizations has been adopted so far. 

The lack of a common strategy raises another problem - tracking the effec-
tiveness of spending international aid, because there are no parameters and indica-
tors of effectiveness, which has been repeatedly emphasized in scientific circles [2, 
p. 141]. In this context, it should be noted that the effectiveness of international fi-
nancial organizations loans can be considered in terms of three components: bor-
rowing efficiency: interest rates, maturity, grace period, project preparation costs, 
quality and duration of project preparation and initiation, additional requirements. 
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In this aspect, the efficiency of attracting funds from international financial 
organizations is quite high compared to other possible sources of funding; efficiency 
of use: achievement of the purposes of the project, observance of the schedule of 
development of means of the loan, a share of unused means; repayment efficiency: 
loan servicing (payment of interest and commissions), timely loan repayment [5, p. 
11]. The efficiency of loan repayment is closely related to the efficiency of its use, be-
cause if the project is implemented according to schedule, the funds are selected 
quickly, then you have to pay less money as a commission for the unused part of the 
loan. 
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Digitalization is the main determinant of the socio-economic life of society in 
the modern world. This opens up new powerful opportunities for the state, society, 
and citizens. Digitalization shapes the digital society and better governance, ex-
pands access to health, education, and banking, improves the quality and coverage 
of public services, expands the way people work together, and allows them to take 
advantage of a greater variety of goods at lower prices, and boosts GDP countries. 

The digital economy is an economy that is based on digital computing tech-
nologies. The digital economy is all parts of the economy that carry out the activities 
and interactions of economic entities due to the information and communications 
technologies (ICT). Today, the term ICT refers to a fairly large set of technologies 
and their applications, namely:hyperconnectivity, wireless networks, mobile devices 
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and social media; cyber-physical systems (CPS); data that becomes the main source 
of competitiveness (Big Data); advanced analytics; digital transformations of both 
individual businesses and entire sectors (Smart Factory, Smart Product, Sharing 
economy); Internet of Things (IoT); Internet of Services (IoS); digital platforms 
(Cloud) or Cloud Computing; Artificial Intelligence. 

The main advantages of digitalization processes are followed: 
Higher Productivity and Quality.Automated business process gives more reli-

able results, helps reduce the likelihood of human error. 
Saves time.Most products today are available digitally. There is no need to 

visit the bank now, as you can make any transaction online. This eliminates time on 
the road or waiting in line. 

Low Cost. Firms have the opportunity to save on building rentals by transfer-
ring most of their business to the Internet. The digital economy allows firms to skip 
the retail phase and ship personalized goods from production facilities or ware-
houses directly to the consumer rather than through stores. 

Digital technology enables the storage of massive amounts of information in 
relatively small spaces. Large amounts of media, such as photos, music, videos, con-
tact information, and other documents can be carried around on small devices like 
mobile phones. As well as physical locations, data can also be stored online, ena-
bling it to be accessed from any device which has internet access. 

Transparency of the economy. Most transactions and payments in the digital 
economy take place online. Cash transactions are becoming a rarity, helping to re-
duce corruption and make the economy more transparent. 

More information. The Internet has provided consumers with more infor-
mation and choice. For example, it makes it easier to compare prices between firms. 
This is especially important for tourists who are going on vacation. Before the digi-
tal economy, it was impossible to find hotel prices and bus schedules.  

Remote work. Many people now have far more opportunities for working 
from home, as remote working becomes increasingly common. Many jobs can now 
be done from hundreds, or even thousands of miles away without difficulty. With-
out the need for all workers to be present in the same building, many other flexible 
working practices are now possible.The digital economy provides more opportuni-
ties for people to work from home and have a flexible schedule (which can suit par-
ents with children).  

Recent events in Ukraine, such as the Covid-19 pandemic and the military 
conflict, have demonstrated the importance and need for digital technologies to 
support the population and develop the economy. Much has already been done in 
this context. In particular, the Ministry of Digital Transformation has launched the 
portal and mobile application "Diia ".The application allows you to store your driv-
er's license, domestic and foreign passports, and other documents on your 
smartphone, as well as transfer their copies when receiving banking or postal ser-
vices, checking into a hotel, and in other life situations. Also, through the "Diia" you 
can get such public services as eBaby, to register a business and sole proprietor 
online, pay taxes and submit declarations, sign any documents, change the place of 
registration, and more.Due to the war, the functionality of "Diia" was expanded. 
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The Ministry of Digital Transformation of Ukraine has launched a new 
public service in the mobile application Action on Registration of Internally Dis-
placed Persons (IDPs). 

The new e-service will help millions of displaced Ukrainians receive much-
needed government support without worrying about relocation and relocation. 

Regarding to the economic development,Ukraine's main task now is to in-
tensify economic processes in territories where no hostilities are taking place. 
Moreover, the government and local governments need to facilitate the evacuation 
and relocation of businesses from the affected regions.Business must become as 
digital as possible.This is possible thanks to modern technology because geography 
is no longer an obstacle to work: you can do business and look for partners any-
where in the world. 

In today's conditions, given the low level of informatization and information 
technology coverage of the population and business, threatening trends in labor and 
scientific migration, the level of quality of public administration prospects for the 
digitalization of the economy are disappointing. To ensure further expansion of the 
use of electronic technologies, the Government of Ukraine needs not only to formal-
ly define priorities and concepts of development, but also to implement concrete 
steps. 

Priority areas for the development of digitalization in Ukraine should be: de-
velopment of digital infrastructure - broadband Internet should be throughout 
Ukraine; digitalization of educational processes and stimulation of digital transfor-
mations in the system of education, medicine, ecology, non-cash economy, infra-
structure, transport, public safety, etc; digital transformation of the army - this is 
the transformation of intelligence, automated control, communications, high-
precision weapons and more. 
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Спільне вирішення складних питань, що виникають у сучасному світі, у 
більшості випадків безпосередньо залежить від волі держав, здатних 
об’єднати свої зусилля в різних сферах: економіці, політиці, безпеці, освіті, на-
уці, правотворенні тощо. 

У державах, що дотримуються єдиної політики в регулюванні різних сфер 
суспільних відносин, верховенство права повинно виступати ключовою кон-
цептуальною засадою, що має загальнозрозумілий зміст. Метою цього процесу 
є необхідність рівномірного правового регулювання певних суспільних відно-
син, що дозволяє їх якісно покращити, спростити відносини між державами, 
органами публічної влади, громадянами.  

Зближення та гармонізація положень законодавства різних країн є над-
звичайно важливим явищем. Його значення для сучасних міжнародних від-
носин не викликає сумнівів[3]. 

Одним зі способів гармонізації законодавств держав-членів ЄС виступає 
«мінімальна гармонізація». Пріоритетними сферами її здійснення є виробни-
цтво будівельних матеріалів і електричного устаткування. Мінімальна гармо-
нізація дозволяє країнам-членам самостійно обирати методи і способи досяг-
нення встановленої мети, використовуючи правові інструменти національного 
права. Так, одним зі способів гармонізації законодавства в ЄС є приєднання 
держав-членів до міжнародних конвенцій та приведення національного зако-
нодавства у відповідність до їх положень. Основні сфери такої гармонізації – 
захист прав на інтелектуальну власність, соціальне і трудове право [2]. 

Доречно розглянути, як ці процеси відбуваються в країнах, які ще не є 
членами Європейського Союзу. Різні типи асоціації країн не членів з ЄС впли-
вають на інтенсивність процесів гармонізації і на способи її здійснення. Так, 
найбільш тісна співпраця асоційованих країн з Євросоюзом закріплена Уго-
дою про створення Європейського економічного простору (ЄЕП), що передба-
чає практично повне визнання acquis ЄС у відповідних сферах та включення у 
внутрішнє право держав-учасниць ЄЕП цілих блоків норм права ЄС як шля-
хом відтворення положень Договору про заснування ЄС в Угоді про створення 
ЄЕП, так і шляхом відсилки у додатках до Угоди та в актах органів асоціації до 
постанов ЄС, положення яких стають частинами національного законодавства 
асоційованих країн. В Угоді про створення ЄЕП не використовуються такі те-
рміни, як «гармонізація», «зближення», «адаптація» тощо, а «скоріше, в ній 
ідеться лише про конкретні галузі гармонізації та про дії сторін, які повинні до 
неї привести» [2]. Одним із способів гармонізації тутє введення директив ін-
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ститутів ЄС у законодавство асоційованих країн через посилання на ці акти 
або шляхом їх включення у додатки до Угоди проЄЕП чи до постанов Спільно-
го комітету (орган асоціації). В окремих галузях права (захист навколишнього 
середовища, освіта, соціальна політика, захист прав споживачів, діяльність 
малих та середніх підприємств) гармонізація законодавства асоційованих кра-
їн здійснюється шляхом паралельного ухвалення ідентичних або схожих за 
змістом законів. Така гармонізація передбачена виключно в межах єдиного 
економічного простору [1]. 

Під час гармонізації законодавства асоційованих країн і ЄС в рамках Уго-
ди про ЄЕП експерти асоційованих країн беруть участь у підготовці переваж-
ної більшості нормативно-правових актів інститутів ЄС та отримують інфор-
мацію про підготовку нового законодавства з питань євроінтеграції, що дозво-
ляє їм вчасно вносити зміни в національне законодавство з метою його при-
ведення у відповідність до права Євросоюзу. Крім того, експерти асоційованих 
країн разом з експертами держав-членів ЄС беруть участь у підготовці проек-
тів постанов Комісії ЄС, які ухвалюються в рамках делегування їй повнова-
жень Радою ЄС, що дозволяє представникам асоційованих країн інформувати 
національні інститути про акти, які заплановано ухвалити з метою імплемен-
тації постанов Ради Європейського Союзу. Водночас Угодою про створення 
ЄЕП не передбачена фінансова або експертна допомога асоційованим країнам 
[2]. 

Із цього приводу слід додати, що у державах, які підписали Угоду про 
асоціацію з ЄС, функціонує ефективний правовий механізм гармонізації зако-
нодавства. Так, при Радах асоціації з ЄС діють підкомітети експертів, які, зок-
рема, відповідають за гармонізацію законодавства. Крім того, представники 
асоційованих країн можуть брати участь у роботі допоміжних комітетів при 
Раді асоціації та спеціалізованих європейських організацій зі стандартизації. 
Однак, на відміну від співпраці сторін у межах, Угоди про асоціацію не перед-
бачають механізму завчасного інформування асоційованих країн про підгото-
вку нових законодавчих актів в ЄС. При цьому ЄС зобов'язується надавати до-
помогу шляхом обміну експертами, під час перекладу законодавчих актів ЄС 
тощо. Способами гармонізації законодавства асоційованих країн є його підго-
товка та імплементація згідно зі стандартами ЄС і укладення угод про взаємне 
визнання діючих стандартів[1] 

Слід відзначити, що процес гармонізації охоплює всі рівні нормотворчос-
ті і вимагає застосування єдиних правил юридичної техніки. 

На міждержавному рівні визначається предмет гармонізації, а також 
проблемні питання, які потребують вирішення. Крім того, визначаються кон-
кретні національні правові акти, які підлягають гармонізації. 

Гармонізація є достатньо складним процесом і не повинен призводити до 
повної національної ідентичності законодавство у відповідній сфері. 

Для оперативного співробітництва держав, які беруть участь у процесі га-
рмонізації, доцільно створення єдиної інформаційної системи, що містить но-
рмативно-правові акти цих держав. Результатом гармонізації має стати спіль-
не розуміння термінів у різних сферах правового регулювання суспільних від-
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носин, а також запровадження єдиного механізму ефективної реалізації пра-
вових норм. 
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Механізм дії ринку включає в себеосновні чотири елементи, що є вкрай 

важливими: нерегульовані пропозиції, нерегульований попит, вільну цінута 
конкуренцію. Немає i не може бути повноцінного ринку, якщо відсутній хоча б 
якийсь з цих базових елементів. Тоді замість механізму ринку починають 
функціонувати неринкові механізми регулювання попиту i пропозиції, a 
відповідно споживання й виробництва. Ринок – це добровільна система еко-
номічних відносин, пов’язаних з обміном товарів або послуг. А регулювання 
значить нав’язування свого якимось одним суб’єктом іншим. В результаті еко-
номічні зв’язки поступаються місцем неекономічним. 

Справа в тому, що люди можуть і повинні грамотно використовувати 
ринковий механізм, враховуючи та виходячи з законів і принципів товарного 
господарства. Більше того, твердження про те, що ринкова економіка регу-
люється лише ринком, вважається невірним. На рівні фірми або підприємства 
завжди здійснюється розумне управління, використовується планування ви-
робництва, і чим більше підприємство, тим більшим і складнішим є управлін-
ня. 

Істотні зміни в західних країнах відбулися в плануванні економіки на 
мікрорівні. Товарному виробництву завжди було притаманне планування. 
Будь-яке трудове об’єднання пов’язане з детальним і післяопераційним 
поділом праці, а також кооперацією, тому вимагає певних свідомих планових 
розрахунків. Проте в умовах вільного ринку планування та управління прохо-
дили переважно на рівні виробництва і не впливали на комерційну діяльність. 
Ринкові відносини відрізнялися нестабільністю і непередбачуваністю. 

Концентрація виробництва та спеціалізація ринків збуту окремих то-
варів привели до того, що кількість виробників окремих товарів зменшилася. 
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В результаті для підприємців ринок став доступнішим. Тепер можна врахо-
вувати ситуацію на ринку: розділити на сфери впливу окремих великих виро-
бників, спрогнозувати розміри. Іншими словами, ви можете в будь-який мо-
мент взяти до уваги обсяг попиту, спрогнозувати зміни цін, передбачити дії 
конкурентів і негайно на них реагувати. Цьому сприяв розвиток інформатики 
та комп’ютерної сфери в сучасному середовищі. Виходячи з цього, 
підприємець регулює окремі параметри свого знаходження на ринку і 
відповідним чином планує обсяг і структуру виробництва. Створення багато-
галузевих компаній знизило ризики втрати: при виробництві одного товару 
вони можуть бути компенсовані сприятливими умовами виробництва і ре-
алізації іншого [2]. 

Монополія була першою успішною спробою пристосування до ринку. 
Сфера планування виробництва вивелася за межі самого процесу роботи, 
давши змогу вивчити кон’юнктуру ринку та потенціал конкурентів. Цьому 
процесу сприяв досягнутий рівень концентрації виробництва. Почали існува-
ти фірми, що спеціалізувалися на аналізі кон’юнктури ринку та попиту[1]. 

Виникнення і розвиток маркетингу стало новою якісною ланкою у 
функціонуванні економіки ринку. Маркетинг – можна назвати феноменом 
економіки перевиробництва, коли попит перенасичений надлишковою про-
позицією, це наука про те, як узгодити попит із пропозицією, а також сферу 
регламентування діяльності компанії для захоплення та збереження свого 
місця на ринку. Маркетинг виник на основі вивчення й узагальнення неціно-
вої конкуренції. Його втілило в життя змагання виробників за покупця. Клю-
чем до досягнення мети як бізнесмена є визначення потреб потенційних по-
купців і задоволення їх більш ефективними способами, ніж конкуренти. Су-
часний маркетинг –це така науково обґрунтована організація підприємства чи 
фірми, в якій усі бізнес-рішення приймаються на основі спеціального вивчен-
ня вимог ринку, прогнозування та управління. 

Отримання прибутку залишається головною метою підприємця. Якщо 
на початкових етапах розвитку ринкової економіки існувала виробнича кон-
цепція, а пізніше – реалізація, то зараз у ній переважає вивчення запитів і по-
треб споживачів, щоб товари та послуги могли самореалізуватися. В основі 
маркетингу - пріоритет покупця. «Вчися, знаходь потреби та задовольняй 
їх» – ось головний девіз маркетингу. 

Маркетинг – це особлива наука. Орієнтація науково-технічної політики 
на позитивний наслідок не тільки поточного ефекту максимізації прибутку, а 
й на перемогу в боротьбі за ринок. Це забезпечує прогноз можливих досяг-
нень у сфері оновлення обладнання та технологій, підвищення якості про-
дукції. Нинішній маркетинг включає такі процеси. 

1. Дослідження кон’юнктури ринку, тобто наповнення ринку продукта-
ми, рівня цін, невдоволеного попиту, реальних і потенційних покупців. 

2. Наукове планування виробництва, його системне коригування 
відповідно до змін ринкової кон’юнктури. Таким чином, маркетинг перетво-
рює виробництво в систему, що розумно планується. Він заснований на чітко-
му знанні потреб клієнтів, ситуації на ринку та можливостей компанії. За до-
помогою маркетингу планування стає вкрай важливим елементом економіки 
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ринку, дозволяє збалансувати попит і пропозицію на певний товар. 
3. Маркетинг сьогодні являє собою не тільки просування виробничо-

комерційної програми до потреб і попиту, а й формування цих потреб. Ком-
панії формують стандарти споживання, критерії оцінки, стереотипи, що впли-
вають на покупки і т. д. Виробники спираються на більш-менш точне знання 
динаміки потреб і очікувань ринку. Найважливішим засобом формування по-
треб є реклама. Проникнення пропозиції у сферу попиту є ознакою розвине-
ної економіки, досягнення ринкової цивілізації, хоча не всі з цим згодні [4]. 

Маркетинг – це ефективний продаж товарів на певних ринках, у запла-
нованих обсягах, формах і в строк. Сьогодні вся світова економіка стає пред-
метом стратегічних маркетингових досліджень. Світове господарство викори-
стовує наукові основи планування, свідомо підтримує рівновагу між вироб-
ництвом і споживанням. Найважливішою і прогресивною тенденцією розвит-
ку відносин на ринку є перехід від традиційних ринкових форм контакту між 
продавцем і покупцем через реалізацію готової продукції до різного роду ко-
оперативних, контрактних та інших економічних відносин [3]. 

Виходячи з цього, суб’єкти ринкових відносин виходять на ринок не з 
реалізованою продукцією для невідомого клієнта, а зі своєю здатністю вико-
нувати замовлення, забезпечувати виробництво продукції чи послуг точно та 
згідно до специфіки, заданої певним споживачем. За цих умов у конкурентній 
боротьбі зростає значення репутації підприємства, здатності виробника забез-
печити гнучкість та маневреність виробництва. 

Таким чином, ринкова економіка за своїм змістом є потужним носієм 
мотиваційних важелів прискорення розвитку науково-технічного прогресу і 
економіки будь-якої країни. Завданням державиє їх раціональне використан-
ня на благо усіх людей. Стимулювання через ринкові механізми вітчизняних 
виробників сприяють швидкому зростанню ВВП і національного доходу. Пот-
ужний бюджет дозволяє вирішувати цілий ряд виробничих і соціальних про-
блем у країнах із соціально орієнтованою моделлю ринку. Це стимулює розви-
ток підприємництва, бізнес-структур виробничого характеру, сприяє фор-
муванню середнього класу.  
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Дослідження поставленого питання розглядається з урахуванням нор-

мативно-правових актів, таких як Постанова №1147 «Про затвердження Ме-
тодики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», Закон Украї-
ни«Про землеустрій»тапроєкт землеустрою щодо встановлення територіаль-
них меж, в яких уточнена основна ідея та формула нових підходів у запрова-
дженнішляхів проведення грошової оцінки. 

По–перше, необхідно коротко визначити НУО та їхнійвплив на місце-
вібюджети.Відповідно до ЗУ «Про оцінку земель» НГО – це капіталізований 
рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими та затвер-
дженими нормативами. Звучить складно, але відсотки за орендуземлі та зе-
мельнийподаток на території ТГ нараховуютьгромадськіорганізації. 

Метою проекту постанови є уніфікація та спрощення нормативного ме-
тоду грошової оцінки земель, що нині в Україні є, з метою забезпечення но-
рмативної грошової оцінки всіх категорій та всіх форм земель у межах гро-
мади, незалежно від їх місцезнаходження, відповідно до ст. принцип органі-
заційної єдності. Процес оцінки, чинне законодавство та створення переду-
мовПовноваження щодо затвердження технічної документації щодо грошо-
вої оцінки земельних ділянок у межах громади повністю здійснюють органи 
місцевого самоврядування. Створено простий та ефективний порядок надан-
няземлевласниками та землекористувачамиінформації про нормативнугро-
шовуоцінкуземлізасобамиНаціональноїсистемиземельного кадастру 

Раніше розрахунок НГО зводиться до трьох випадків. 
По-перше – земельна ділянка в межах населеного пунктарозраховується 

з базисної вартості м2 землі в межах населеного пункту, і є окремий документ, 
за допомогою коефіцієнтів можна визначити НДО на будь-якій території в 
межах оцінки. Громадські організації на ділянках, розташованих у межах на-
селених пунктів, мають відновлюватися не рідше кожні 5-7 років.   

Друга – землі сільськогосподарського призначення за межами населе-
ного пункту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
07.02.2018 р. № 105 «Про державну (всеукраїнську) нормативну грошову 
оцінку земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до де-
яких постанов Кабінету Міністрів України» з 1 січня 2018 р. 2019 р. врегульо-
вано розрахунки Грошова оцінка всіх сільськогосподарських угідь, крім сіль-
ськогосподарських угідь, та повторні оцінки сільськогосподарських угідь «всі 
України», які були враховані.Але вже 5 січня 2021 року постанова Кабміну № 
6 дозволяє оцінку окремих земель сільськогосподарського призначення. 
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Громадські організації сільськогосподарських угідь за межами населених пу-
нктів повинні відновлюватися принаймні кожні 5-7 років. 

По-третє – решта земель за межами населених пунктів (крім сільсько-
господарського використання), яку ГО розробляють індивідуально для кож-
ної земельної ділянки і яку необхідно повторювати не рідше кожні 7-10 років 
за методикою «Оцінка землі». Відповідно до Закону України «Про оцінку 
землі» існує два види грошової оцінки землі: грошова оцінка земель спеціа-
ліста та нормативна оцінка земель. Проведіть нормативну оцінку  сайту, ко-
ли: Проведете нормативну оцінку 

- перше на що звертається увага це розмір податку потреби визначи-
ти розмір земельного податку. Фактично земельний податок є обов'язковим 
збором і податком, а базою оподаткування землі є лише її нормативна гро-
шова оцінка. 

- у разі оренди необхідно визначити розмір плати за державне та ко-
мунальне майно. 

- необхідність розробки економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель. 

- коли їх потрібно узгодити з сумою підтримки від обміну зем-
лі,спадщини та дарування. 

- коли необхідно визначити втрати в сільськогосподарському та лі-
согосподарському виробництві. 

У Законі, перелічено основні терміни, якіпояснюють такі значення: 
- бонітування ґрунтів – порівняльна оцінка якості ґрунту на основі його 

основних природних характеристик, які є стійкими та суттєво впливають на 
врожайність сільськогосподарських культур, вирощених за конкретних клі-
матичних умов; 

- валовий дохід – загально очікуваний грошовий дохід від реалізації 
прав на землю; 

- земельна вартість ділянки – еквівалент цінності землі, який вираже-
ний як сума, яку може отримати крамар; 

- дата оцінки землі – дата (день, місяць і рік), коли була проведена оцін-
ка землі та визначена її вартість. Для нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки – дата, зазначена в техниці. 

Для розрахунку нормативної грошової оцінки землі, на яку пропонуєть-
ся  право власності,відсотокїї стандартної валютної оцінки розраховується як 
такі суми: рілля, сіно та пасовища – 0,1%; багаторічні рослини – 0,03%. 

Характеристики землі як триєдиногозасобувиробництва, щомають бути 
врахованіпід час оцінкиземлі (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні елементи при грошовій оцінці землі 

 
Інформаційна базаоцінки землі сільськогосподарського призначення, 

включаючи землі під господарськими будинками та дворами, з Державного 
земельного кадастру України (кількісні та високоякісні характеристики зе-
мель, оцінка якості ґрунтів, землегосподарська оцінка землі), землевпорядні 
документи (рис.2). 

Інформаційна база нормативноїгрошовоїоцінки земель сільськогоспо-
дарськогопризначення (рис. 2). 
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Рис. 2. Інформаційна база нормативноїгрошовоїоцінки земель 

 
Оцінюючи землю як предмет праці, слід враховувати її атрибути, яківп-

ливають на вигоду обробітку (площа, конфігурація, бар’єри тощо),що вплива-
ють на віддачу від обробітку, а також додаткові інвестиції в підвищення ро-
дючості землі, що дозволить більш точно визначити земельний дохід. Оцінка 
землі як просторова основа повинна брати до уваги наявність інфраструкту-
ри та логістичних факторів, таких як віддаленість від центрів продажу та як-
ість доріг, що впливає на вартість і, таким чином, дохід від землі. Розташу-
вання землі відносно широкого товарного ринку впливає на швидкість і по-
тенційні продажі, а отже, і на доходи від землі. Забезпечення  земельних ді-
лянок соціальними закладами чи іншою інфраструктурою впливає на пропо-
зицію молодих кваліфікованих кадрів у цій місцевості, що впливає на проду-
ктивність праці, а отже й на доходи від землі. 
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file:///C:/Users/Ð�Ð%25-B0Ñ�Ñ�Ñ�/Downloads/8_Kovalova_article%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð%25-B0Ñ�Ñ�Ñ�/Downloads/8_Kovalova_article%20(1).pdf
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ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ ТА ПРАВ ПУБЛІЧНО-ПОЛІТИЧНОЇ  
ВЛАДИ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Алла Кравченко, 
кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри правознавства та фінансів 
Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» 
Нині можемо спостерігати що право, не будучи, на відміну від закону, 

залежним від волі законодавця і маючи специфічні об'єктивні якості, тільки 
тоді одержує регулятивну силу, коли воно реально підтримується та 
практично визнається публічно-політичною владою. У цьому випадку воно 
набуває владної сили. Публічно-політична влада, що у свою чергу визнала та 
підтримала право, і, отже, стала обмеженою ним у своїх діях, тим самим 
виправдовує своє існування і має законне право називатися справедливою. 
Справедливою є лише та влада, яка частину своїх владних повноважень та 
своєї владної сили віддає праву, одержуючи натомість статус правової 
держави. 

Набуття державою правового статусу рівносильне припиненню па-
нування управлінського апарату над громадянським суспільством. У резуль-
таті принцип "держава для людини" із суто декларативного перетворюється 
на реально діючий, природним чином відкидаючи собою неправове, антигу-
манне та антидемократичне апаратно-адміністративне правило "людина для 
державної влади"[1]. Закономірно відбувається необоротній, з точки зору пра-
ва, процес поступового поглинення державної влади громадянським суспіль-
ством [2]. Державний апарат управління та його владні повноваження зво-
дяться до необхідного для життєзабезпечення суспільства мінімуму. До того 
мінімуму, який не дає змоги державним чиновникам на свій розсуд та під 
прикриттям відомчих інструкцій, що підміняють правовий закон, втручатися 
у розвиток громадянсько-правових відносин, де усі конфліктні ситуації улаго-
джуються на основі закону через суд. 

Поняття правової держави нерозривно пов'язане з поняттям справедли-
вості. Право, включаючи до себе принцип формальної рівності, одночасно 
містить і вимогу справедливості. Справедливість, по суті, і є смислоутворюю-
чою основою права. За допомогою правових законів вона покликана охоплю-
вати усі сфери суспільства та його взаємовідносин з державою. 

В сфері економіки справедливість означає відповідність результатів 
праці його матеріальному винагородженню й разом з тим достатнє і різно-
планове забезпечення з боку держави тих громадян, які без цього забезпечен-
ня не мають змоги підтримувати рівень життя, гідний звання людини. У сфері 
юридичної відповідальності громадян перед законом справедливість 
втілюється у відповідності мірі покарання мірі злочину, у сфері політичних 
відношень вона диктує державній владі свої обмежувальні умови та дає го-
ловну гарантію від зловживання нею. Нарешті, справедливість у сфері культу-
ри полягає у рівному для усіх громадян доступі до культурних цінностей. 

Правовий смисл справедливості має фіксуватися у законах, внаслідок 
чого самі закони перетворюються на правові. Ці закони позбавляють державу 
патронажних функцій щодо тих громадян, які в них не мають абсолютно 
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ніякої потреби. Подібні закони наділяють людину усіма необхідними правами 
та свободами і тим самим надають їй реальну можливість законним шляхом 
самій, цілком самостійно реалізовувати свої інтереси та потреби. 

Тому правова держава і громадянське суспільство передбачають ствер-
дження правових взаємовідносин між владою та громадянами, які є, зрештою, 
вихідними, первісними законодавцями і одночасно суб'єктами права. Це 
означає, що права та свободи людини-громадянина в її "підвладному" стані є 
не подарованими згори, з боку влади, а складають найважливіший об'єктив-
ний компонент соціокультурного середовища, кожного індивіда, даний йому, 
що називається, від народження. І такому компонентові мають підпорядко-
вуватися не тільки усі співгромадяни, але й насамперед публічно-політична 
влада в особі своїх конкретних представників (виконавців). 

Список використаних джерел: 
1. Суший О. Психосоціальна культура державного управління. Моно-

графія. 2012. 344 с. 
2. Косілова О. Особливості формування правової держави і громадян-

ського суспільства в сучасній Україні. Інформація і право. 2012. № 3(6). С. 
40-46. 

 
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ В РЕАЛІЯХ  

СЬОГОДЕННЯ (ПОЛІТОЛОГІЧНІ АКТУАЛІТЕТИ) 
Юлія Лисенко, 

кандидатка політичних наук, доцентка Київського національного еко-
номічного університету імені Вадима Гетьмана 

Конституція України визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю, визначаючи, що 
права і свободи людини, їх гарантії  формують спрямованість і зміст діяльнос-
ті держави. Соціальна політика держави покликана забезпечити гідний рівень 
життя населення і гарантувати належний рівень соціальної безпеки людини. 
Основи функціонування соціальної сфери України заклалися після проголо-
шення державної незалежності і набули подальшого розвитку в умовах демо-
кратичного становлення.  

Питання забезпечення соціальної безпеки набуває особливої актуально-
сті через виклики глобалізаційних і геополітичних процесів,  зокрема у кон-
тексті соціально-політичних реалій України.  Становлення основ соціальної 
безпеки і її роль в системі національної безпеки аналізуються у доробку вітчи-
зняних науковців, зокрема: В.Скуратівського, П.Шевчука, Е.Лібанової, 
А.Колота, О.Полторакова, О.Новікової та ін. Сформульовані українськими до-
слідниками підходи до розуміння сутності соціальної безпеки зводяться до її 
характеристики з позицій рівня захищеності інтересів соціальних суб’єктів, 
або з позицій конкретних дій держави, спрямованих на захист соціальних ін-
тересів чи потреб. Зокрема,   М.Кальницька і М.Диха визначають соціальну 
безпеку як складну, багатофакторну категорію, яка характеризує стан захище-
ності соціальних інтересів людини, субєктів господарювання, суспільства і 
держави, що з одного боку відображає здатність протистояти дестабілізуючій 
дії різноманітних зовніщніх і внутрішніх чинників, що створюють реальну за-
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грозу стабільності у суспільстві, тобто загрозу виникнення соціальної напру-
женості,  а з іншого боку - забезпечується (гарантується) системою соціально-
го захисту і зрілістю соціальних інститутів суспільства [1, с.567], [2, с.121]. Со-
ціальна безпека, як багатокомпонентна категорія, охарактеризована згадани-
ми вітчизняними науковицями, окреслена в аспекті висвітлення  питань еко-
номічної безпеки. У політологічній науці соціальну безпеку розглядають як 
стан гарантованої правової та інституціональної захищеності життєво важли-
вих соціальних інтересів особи і суспільства від зовнішніх і внутрішніх загроз; 
як соціальний ідеал стабільного суспільства, його життєво важливі соціальні 
інтереси і цінності, а також соціальні норми як сукупність умов стабільного 
розвитку до яких належать: забезпечення високого рівня зайнятості населен-
ня;  формування ресурсної бази розвитку для наступних поколінь; забезпе-
чення належного рівня життя та доходів населення; надання соціальних гара-
нтій працюючим тощо [3, С.107].  

 У межах політологічного дискурсу соціальна безпека досліджується як 
складова соціальної політики, і, безпосередньо, як важливий елемент націо-
нальної безпеки держави. Таким чином, дослідження категорії “соціальна 
безпека” актуалізується у площині перетину окремих сфер суспільного життя: 
економічної, соціальної і сфери національної безпеки. Це формує широкий 
спектр для  досліджень безпекових питань сучасного суспільства і, відповідно,  
широкого тлумачення категорії “соціальна безпека”  в рамках політичної нау-
ки. 

 Поняття соціальної безпеки держави трактується українськими науков-
цями [3] у вузькому і широкому розумінні. У вузькому  розумінні  - як ступінь 
чи рівень захищеності національних інтересів населення в соціальній сфері 
від внутрішніх і зовніщніх загроз, а в широкому - як стан розвитку держави, за 
якого держава здатна захистити від загроз та забезпечити гідний і якісний  
соціальний рівень життя населення незалежно від віку, статі,  рівня доходів, 
сприяти всебічному розвитку людського капіталу. Вітчизняні науковці аналі-
зують і оцінюють соціальну безпеку через показники, до яких відносяться: со-
ціальна незалежність в структурі міжнародного співробітництва; стабільність 
та стійкість системи соціального захисту у періоди реформування економіки; 
здатність системи соціального захисту до системного саморегулювання, роз-
витку та вдосконалення; забезпечення соціальної стабільності  в суспільстві  
[3, с.107-108].   

Сучасні реалії вказують на появу нових актуалітетів у дослідженні соціа-
льної безпеки держави і людини. Тезово актуалізуємо головні проблеми і ви-
клики в напрямі забезпечення соціальної безпеки з огляду на реалії сьогоден-
ня, зокрема в умовах проголошення воєнного стану через широкомасштабне 
вторгнення військ РФ на територію України 24 лютого 2022р. Збройне тру-
чання спричинило загрозу територіальній цілісності і державному сувереніте-
ту, а стан військово-політичної нестабільності  значно  уповільнив кроки на-
шої держави на шляху досягнення європейських стандартів у сфері соціальної 
безпеки. В умовах проголошення воєнного стану соціальна безпека розгляда-
ється виключно як захист від існуючих і можливих загроз. Зміна парадигми 
безпеки у сучасному світі відкриває потенціал невідворотних викликів, загроз 
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і окреслює сценарій майбутніх перспектив, які потребують наукового обгрун-
тування і систематизації в політологічному дискурсі. Складна ситуація в сис-
темі національної безпеки України актуалізує потребу соціальної безпеки на-
селення і пошуку шляхів її забезпечення. Ситуація, що склалася за умов вве-
дення воєнного стану в Україні, сприяє загостренню вже існуючих проблем 
соціальної сфери та виявляє нові. Оскільки соціальна сфера зазнає додатково-
го навантаження, а вирішення нагальних безпекових питань потребує щвид-
кого прийняття рішень, то, як наслідок, соціальну політику держави  і функці-
онування соціальної системи загалом можна охарактеризувати як “режим га-
сіння пожеж”.  Соціальна безпека в цьому контексті розглядається як функці-
онування системи взаємодії держави, громадянського суспільства, окремих 
суб’єктів господарювання, громадських організацій щодо мобілізації і викори-
стання ресурсів, необхідних для соціального забезпечення усіх верств насе-
лення і збереження основ соціальної  стабільності. Накопичені проблеми, реа-
льні виклики сьогодення та існуючі ризики у соціальній сфері свідчать про не-
сформованість і фрагментарність механізму соціальної безпеки. Період вве-
дення воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року, став точкою відліку, 
коли Україна зіштовхнулася з масштабним викликом проблем безпекового і 
соціального характеру. Українське суспільство переживає період руйнації ви-
робничих структур, соціально-економічних зв’язків, потребує охорони консти-
туційного порядку, внутрішньої і зовнішньої безпеки, масштабної міжнарод-
ної підтримки. Констатуємо ризики загрози життя громадян української дер-
жави, масштабну руйнацію номінальних соціальних умов та соціальних благ - 
матеріальних, соціально-психологічних, санітарно-епідеміологічних та інших, 
що визначають якість життя людини і суспільства загалом. В рази масштаб-
нішими стали ризики і загрози щодо питання стабілізації соціального життя 
населення. Нестабільність зовнішньополітичного становища і геополітичні 
виклики посилили кризові тенденції у системі соціальної безпеки українсько-
го суспільства. Демографічна і внутрішньо міграційна криза, поглиблення 
проблеми зайнятості і безробіття, продовольча і паливно-енергетична криза, 
руйнування інфраструктури  житлово-комунального фонду формують знач-
ний  додатковий тиск на систему соціального захисту населення. Система осві-
ти і охорони здоров’я нездатні повною мірою задовольнити потреби населен-
ня у якісних освітніх і медичних послугах, зокрема через значні руйнування 
об’єктів інфраструктури. Державна політика України у сфері соціального за-
хисту людини  базується на розгалудженій системі соціальних виплат, пільг, 
субсидій тощо. Реалії сьогодення актуалізують потребу підтримки найбільш 
вразливих груп людей з урахуванням їх потреб, що виникають у зв’язку із 
збройним нападом і вимушеним переміщенням тощо. Законодавча база у 
сфері соціального захисту та соціального забезпечення формувалася з 
прийнятих у різний часовий проміжок іноді суперечливих законодавчих актів. 
Нормативно-правова база соціальної сфери потребує доповнень у відповідь на 
виклики сьогодення. Окремі дії уряду в цьому напрямі, спрямовані на забез-
печення можливого (в складних умовах воєнного стану) рівня соціальної без-
пеки у суспільстві: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 
року № 214 «Про деякі питання надання державної соціальної допомоги на 
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період введення воєнного стану»; Постанова Кабінету Міністрів України від 20 
березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам»; Розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 6 березня 2022 року № 204 «Про затвердження переліку адміністрати-
вно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахо-
ваним особам в рамках Програми «єПідтримка» та ін.  Мінливість законодав-
ства вказує на наявність політичних ризиків, пов’язаних із забезпеченням 
ефективної реалізації соціальної політики державою. Ефективність і якість 
провадження державної соціальної політики зумовлює ставлення і рівень до-
віри громадян, зокрема до державних інституцій. Заходи стабілізації соціаль-
ної сфери в умовах воєнного стану тривають завдяки відповідним діям україн-
ських урядовців при масштабній фінансовій і гуманітарній пітримці міжнаро-
дної спільноти.  Проте, зростаюча роль держави породжує тенденцію підви-
щення рівня очікувння громадян щодо якості державного управляння соціа-
льною сферою у кризовій ситуації. 

 Масштабне загострення соціальних проблем негативно позначається на 
функціонуванні соціальної системи суспільства і на реалізації заходів соціаль-
ної безпеки, особливо в умовах геостратегічних викликів. Проблеми і  масш-
табні ризики у соціальній сфері України значною мірою вплинуть на світову 
соціальну безпеку. Політологічний аспект вивчення проблем соціальної без-
пеки  в умовах сьогодення значною мірою грунтується  на пошуку шляхів оп-
тимізації державної політики у соціальній сфері, подолання  негативних 
впливів  викликів  і загроз. Збереження соціальних стандартів соціальної без-
пеки  в Україні, їх  наближення до стандартів розвинених країн, зокрема ЄС, 
визначає перспективи подальших досліджень.   

Список використаних джерел: 
1.Кальницька М. Соціальна безпека: поняття та рівні дослідження. 

Глобальні та національні проблеми економіки, 2017. С. 566-571.  
2. Диха М. В. Соціальна сфера України в контексті забезпечення соціа-

льної безпеки. Сучасні питання економіки і права. Серія: економічні науки : 
зб. наук. пр. Київ : КиМУ, 2020. Вип. 1 (11). С. 119–128. 

3. Варналій З., Білик Р., Хмеловський М. Соціальна безпека України: 
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ВІДМОВА ВІД НАЦІОНАЛЬНИХ НАДБАНЬ  
УКРАЇНИ І КОМПЛЕКС МЕНШОВАРТОСТІ 

Володимир Моргун, 
кандидат психологічних наук, професор, почесний професор  

кафедри психології Полтавського національного педагогічного університе-
ту імені В. Г. Короленка, заслужений працівник освіти України 

 
В період страшної війни, коли Україна виборює право на існування, не-

залежність і демократію, проблеми відмови від національних святинь і мен-
шовартості науковців можуть виглядати дріб’язковими, але вони існують, іс-
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нують під час війни і роблять нам шкоду. Погано, коли нашу національну гід-
ність принижуе ворог, але ще гірше, коли ми принижуємо її самі.  

Завдання даної праці: 1) порятунок постаті і справи видатного українсь-
кого педагога, соціального психолога і письменника зі світовим ім’ям – Анто-
на Семеновича Макаренка; 2)  розвінчання псевдопафосної боротьби з так 
званим  «автоплагіатом», яка принижує науковців і обмежує можливості 
оприлюднення їх наукових надбань. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 18 квітня 2022 року № 
08/231 – 551/ПР «Про демонтаж пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних 
об’єктів, меморіальних дощок), пов`язаних із російською федерацією та коло-
ніальною спадщиною» у «Перелік пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіаль-
них об’єктів, меморіальних дощок) та їх частин, розташованих на території 
м. Києва, доручення щодо демонтажу яких надається виконавчому органу Ки-
ївської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» потрапили 
два об`єкти: 23) Пам’ятник Антону Макаренку (Вул. Львівська, 25); 24) Мемо-
ріальна дошка А. Макаренку (Вул. Леонтовича, 6-А) ?! (Див. також про поря-
тунок Курязької колонії імені А. С. Макаренка: [3]). 

І це за умов, що, по-перше, для європейської і світової педагогічної нау-
ки і практики Антон Семенович Макаренко є видатним представником 
саме української освіти – як за народженням (м. Білопілля Сумської обл.), 
так і за основними професійними педагогічними досягненнями у виховних 
закладах Полтавської, Харківської і Київської областей. Взагалі, із 51 року сво-
го життя Макаренко лише два провів поза межами Україні.  

По-друге, А. Макаренко є автором всесвітньо визнаної україн-
ської трудової демократичної системи виховання, яка дозволила вря-
тувати від голоду, загибелі і повернути в суспільство три тисячі підлітків, пе-
реважна більшість із яких – етнічні українці. Характерно, що саме в російській 
федерації ця система була піддана критиці з боку лідерки т. з. «соціалістично-
го виховання» Н. Крупської – ще за його життя, та багатьох педагогів-
теоретиків – у наш час. 

Всесвітня слава педагогічної системи Антона Макаренка зафіксована в 
його бестселері «Педагогічна поема», що нині перекладений 40 іноземними 
мовами. 1988 рік – 100-річчя від дня народження Антона Семеновича (1888–
1939) – був визнаний ЮНЕСКО Роком Макаренка, а проведений світовий 
рейтинг найвидатніших педагогів назвав його ім’я серед четвірки – Д. Дьюї, 
Г. Кершенштейнер, А. Макаренко, М. Монтесорі – як одного з діячів, що ви-
значили спосіб педагогічного мислення ХХ століття. На перетині 2-го і 3-го 
тисячоліть, у рейтингу ЮНЕСКО, Макаренко – знову посідає почесне місце у 
трійці кращих педагогів світу 2-го тисячоліття (Я. Коменський, 
Д. Дьюї, А. Макаренко). Найбільший в світі макаренкознавчий науковий 
центр, лабораторія «Makarenko-Referat», ще у 1968 році створений при Мар-
бурзькому університеті (ФРН). 

У 1991 р. у Полтаві заснована і діє Міжнародна макаренківська асо-
ціація, що об’єднує дослідників слова і справи Макаренка із десятків країн 
світу, її очолювали, зокрема, академіки НАПН України М. Ярмаченко та 
І. Зязюн, сьогодні її президентом є професор римського університету La 
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Sapienza Н. Січіліані де Куміс (Італія). У 2001 році утворена Українська асо-
ціація Антона Макаренка, яку нині очолює членкиня-кореспондентка 
НАПН України, ректорка Полтавського національного педагогічного універ-
ситету імені В. Г. Короленка Марина Гриньова. 

13 березня 2022 року педагогічна громадськість України вшанувала  
пам’ять цього великого гуманіста під звуки сирен повітряної тривоги, відби-
ваючі атаки оскаженілих військ рашистів. У цей час західна макаренківська 
спільнота першою простягнула нам руку допомоги: німецькі, чеські, польські, 
італійські, австрійські, японські, австралійські шанувальники генія великого 
українця пропонують прихисток для наших дітей, збирають кошти для біжен-
ців, виходять на велелюдні антивоєнні мітинги, створюють спеціальні інтер-
нет-платформи сприяння студентам і викладачам українських вишів. Ось іме-
на цих людей: Станіслав Бендл (Чехія), Маріан Библюк (Польща), Агнес 
Нільсен-Конноллі (Австралія), Франческо Тамбурріно (Італія), Амі Кобаяші 
(Японія), Андреа Штуц, Андреас Стрейнцер (Австрія), Анке Драйєр-Хорнінг, 
Сільвана Хіллігер, Фелісітас Сонер, Наташа Шалуткевич, Каролін Ельке, Анне 
Ооммен-Хальбах, Анна Ванка (Німеччина) та ін. 

Особливо активно підтримує Україну макаренкознавство ФРН. Модера-
торка німецького колоквіуму Макаренка, докторка Анке Дрейер-Хорнінг (Dr. 
Anke Dreier-Horning) зазначила: «Ми всі знаємо, що мало що можемо зроби-
ти, але стояти осторонь і спостерігати за стражданнями, які завдають народу 
України – неприпустимо».  

Місяць тому макаренкознавці з Євангелічного університету Берліну, 
Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне, Франкфуртського уні-
верситету імені Йоганна Вольфганга Гете, Потсдамського університету та 
Бранденбурзького земельного представництва з ліквідації наслідків комуніс-
тичної диктатури, вражені злочинами окупантів, виступили з ініціативою збо-
ру коштів для постраждалих дітей Маріуполя. Днями ж переказали кошти на 
утримання внутрішньо переміщених осіб у ПНПУ імені В. Г. Короленка. Нара-
зі збір допомоги продовжується і триватиме до кінця війни! 

На початку березня учасники колоквіуму Макаренка також підготували 
проєкт «Мережа для українських учених у Німеччині та Австрії» і звернулися 
до українських науковців: «Дорогі співробітники університетів України, дорогі 
друзі, ми, ваші колеги з Німеччини, хотіли б скористатися цією можливістю, 
щоб висловити свою солідарність із вами та всім українським народом. Якщо 
вам доведеться в найближчі тижні або місяці залишити свою країну і ви вирі-
шите їхати до Німеччини або Австрії, то цей вебсайт може вам допомогти: 
https://trello.com/…/netzwerk-f%C3%BCr-ukrainische… Тут ви знайдете інфор-
мацію українською та російською мовами про актуальні програми фінансу-
вання для українських вчених у Німеччині та Австрії, про можливості прожи-
вання, а також контактні дані волонтерів. Ми будемо раді допомогти»... 

Як бачимо, європейські дослідники не обмежуються лише вивченням 
гуманістичної спадщини Макаренка, вони реалізують її етичний потенціал в 
акціях, що актуальні для порятунку дитинства в Україні під час військової аг-
ресії рф. Західні вчені підкреслюють, наскільки важливим для нас сьогодні є 
ім’я і спадщина видатного українця. 

https://trello.com/.../netzwerk-f%C3%BCr-ukrainische...
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Українська асоціація Антона Макаренка звернулася до Київської міської 
ради та Київської міської державної адміністрації з проханням вилучити прі-
звище видатного українського педагога зі світовим ім’ям Антона Макаренка зі 
списку демонтажу пам’ятників м. Києва, пов’язаних із російською федерацією 
та колоніалізмом. Чи нас почують? 

2. Щодо пристрастей навколо авто/самоплагіату в працях науковців, то 
вони дуже  перебільшені, іноді – до абсурду [2].  

Згадаємо горезвісну вимогу ВАКУ, аби тексти монографій по докторсь-
ких не повторювали тексти самих… докторських дисертацій. Текст монографії 
про докторську, але щоб він її не повторював (!?). «Неповторний повтор» – 
оксиморон із якоїсь поганої комедії? Або чи знає ліва рука, що робить права? 

Якось, мудрий вітчизняний академік О. М. Леонтьєв на неформальній 
зустрічі зі студентами критикував молодих авторів навчальних посібників, які 
не встигли щось придумати, як уже викладають своє «ноу-хау» в посібниках 
(?!). Леонтьєв чинив інакше: спочатку друкував своє надбання в тезах конфе-
ренції, потім – у журнальній статті, потім  у главі монографії, тільки після та-
кої «обкатки» наважувався писати параграф посібника. З точки зору деяких 
сьогоднішніх недолугих вимог академік наполягав на потрійному… ав-
то/самоплагіаті ! 

Ще приклад. Автор має за кар’єру 1 «скопусівську» (С) 7 «веб-ов-
саєнсівських» (ВоС) публікацій [4]. Історія першої в контексті автоплагіату 
дуже повчальна. Тоді працював асистентом на кафедрі педагогічної психології 
в академіка Н. Ф. Тализіної. У центральному столичному педагогічному жур-
налі вийшла  стаття автора «Сугестопедія» в світлі теорії поэтапного форму-
вання нових понять». 

Через деякий час дзвонить телефон. 
– Товариш Моргун? 
– Так. 
– Вами цікавиться організація з Парижу. 
– …Р-р-родичів за кордоном… не маю. 
– Не хвилюйтеся, освітянський журнал ЮНЕСКО «Перспективи» 

(«Prospects»), що виходить основними мовами ООН, просить дозволу на пе-
редрук Вашої статті у номері, що буде присвячений сугестопедії 
Г. Лозанова. У Вас немає заперечень? 

Заперечень, звісно, не було. Невдовзі отримую верстку англійською для 
Парижу і пропозицію редакції змінити «науково-нудну» назву статті на гост-
росюжетнішу: «Сугестопедія: успішна практика, що спирається на хибну тео-
рію» [5]. Автор погодився, стаття вийшла друком, редакція виплатила 100 до-
ларів гонорару (тоді це були великі гроші), і тепер має бали в «Скопусі» для 
науковго рейтингу. Паризька редакція допустила 100-відсотковий автоплагіат 
(і це правильно!), а з нас сьогодні вимагають прикидатися дурачками (яким 
нічим похвалитися за кордоном) і вигадувати щось нове. Що б подумав про 
нас Ейнштейн, якщо б ми вимагали від нього раз на 3 / 5 років відкриття яко-
їсь нової фізичної теорії з обов’язковим друком у С / ВоС виданні ?! 

Адже наука не в тому, щоби щось нове надрукувати 1 раз, а в тому – аби 
друкувати його стільки разів, скільки воно буде цікаве для наукової громадсь-



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  174   Полтавський інститут економіки і права  

 

кості.  Наприклад, згадана стаття про сугестопедію була надрукована в солід-
них журналах [5], збірнику і монографії [1] чотирьох країн, і жодна редакція, 
де вона викликала інтерес, навіть не піднімала питання про автоплагіат! 

Висновки і рекомендації. 1. Щодо вирішення долі національних святинь, 
зокрема, постаті та спадщини видатного українського педагога, соціального 
психолога і письменника Антона Макаренка, то необхідно заборонити прий-
няття будь яких рішень про їх долю без узгодження з відповідними науковими 
(НАПН України) та громадськими (Українська асоціація Антона Макаренка) 
інституціями. Не варто національних героїв країни робити ізгоями. 

2. Самоплагіат (повторний виклад своїх надбань автором) не повинен 
підлягати забороні чи ошукуванню. Якщо редакція наукового видання вважає 
матеріал автора цікавим, корисним, потрібним для даного видання, то не має 
значення – який раз друкується праця. Адже ми заохочуємо науковця з висо-
ким індексом цитування його творів іншими авторами, то чому сам автор по-
винен друкувати свою працю тільки один раз? Не личить автора ховати лише 
під однією палітуркою і формувати в нього комплекс меншовартості. 
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FINANCIAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
THE EU RURAL AREAS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Khrystyna Patytska, 
Ph. D. in Economics, Senior Research Fellow, SI “The Institute of Regional Re-

search Named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine” 
 

Thesystem of the EUCAP funding has undergone substantial changes in the 
half-century development period. The goals set when the CAP was launched have 
not changed but have been expanded. Nowadays, they constitute ensuring economic 
entities’ competitiveness, environmental sustainability, and territorial balance. Yet, 
the system of financial tools used for policy implementation has faced the most es-
sential transformations. Theanalysisofthestructureofthe 1990-2027 EUCAPexpend-
itures (Fig. 1) showsthedeclineintheshareofmarketmeasuresexpendituresfrom 90% 
down to 5% and the growing role of direct payments to farmers (accounting for ¾ 
of the EU CAP expenditures).  

 
Figure 1. DynamicsoftheEUCAPexpendituresby the stages of reforming, € billion. 

Source: developed based on [3] 
ThemajorEUCAPadvantagesincludefoodsecurityoftheEUcountries, support 

of rural development,protection of agricultural producers, high quality and diversity 
of food products, environmental protection, etc. Total factor productivity (TFP) is 
among the key indicators showing the EU CAP efficiency. 

Itindicatestheresidualgrowthintotaloutputinanindustrythatcannot-
beexplainedbytheaccumulationoftraditionalinputs like labor and capital. The rate 
increased by 10 p.p. in the EU countries in 2005-2018 (Fig. 2), showing the growing 
efficiency and introduction of new technologies at agricultural enterprises and 
farms.  

 
Figure 2. DynamicsoftotalfactorproductivityinagricultureintheEU, % (2005rate = 

100%). Source: developed based on[2] 
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TheEUCAPbottlenecksincludeagriculturaloverproduction, inefficientalloca-
tionoffinancialresources (farmersaccountfor 3% oftheEUpopulationandgeneratea-
bout 6% oftheGDP, whilereceiving 30% oftheCAPtotalbudgetthroughvariousEUCA-
Pinstruments[1]), restricting impact on agriculture through the system of market 
measures and agriculture protection from healthy competition on agricultural mar-
kets. 

Unbalancedfinancialassistancetofarmsthroughdirectpay-
mentsbythe1EUCAPpillarisamongtheCAPbottlenecksmuchaddressedinpoliticaldeba
tesandeconomicdiscussionsinvariousEUcountries. The following problems are the 
most essential in this context.  

1. Unequalfinancialassistancetosmallandlarge-
farms.AccordingtotheEUstatisticalfactsheet[2],6.5 million farmers were entitled to 
direct payments by the I EU CAP pillar in 2018. Intotal, theywerepaid € 41 billion. 
Yet, theCAPfundingsystemisformedbasedonthe agriculturalarea (i.e. the funds are 
allocated per1ha). Therefore, thereisasituationwhen 20% ofthe largestfarmsreceive 
80% of payments.  

Therefore, itcanbesaidthatthesystemofdirectpaymentstofarmersisdevel-
opedinsuchawaythatthe mainweightoffinancialassistanceaccountsforlargefarms-
ratherthansmallagriculturalproducers. Despitethevoluntarysimplifiedsystemofin-
comesupportforsmallfarmsavailabletosmallfarmers, itisratherincommensurable by 
allocated amounts.  

Suchsituationhasbeenobservedforalongtime, affecting the development of 
small farms. ThecomparisonofthefarmstructureintheEUcountriesbyareain 2013 and 
2005 (Fig. 3) showstwotrends: decreasing number of farms of less than 5 hafor over 
1/3 and growing number of large farms of over 100 haby 12.8 p.p. 

For 2021-2027 European Commission urged consultations to set maximum 
subsidy limits per farm, but the suggestion met significant resistance from certain 
countries, where agriculture is organized around large farms (Czech Republic, Ger-
many, Sweden).  

 
Figure 3. ComparisonoffarmstructureintheEUcountriesbyareain 2005 and 2013, 

%. Source: developed based on[4] 
2. Misbalancesindirectpaymentsallocationtofarmsinthe EUcoun-

tries.Unequaldistributionofdirectpaymentsisrelatedtodifferentpracticesandtradition
soffarmingintheEUcountries. Therefore, in addition to substantial misbalances in 
funds distribution between large and small farms, there is also a substantial differ-
entiation of payments among the countries. 

3. Incompatibility of the role of direct paymentsfor farms depending on the 
type of activity.Direct payments are allocated depending on the agricultural area, 
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but the type of activity is not taken into account. Therefore, paymentsarehigherfor-
farmsinarablefarmingandgrazing, and often they can significantly exceed the in-
come from agricultural activity. Meanwhile, direct payments have a limited role in 
the income of a farm wherethefarmareaisnotessential (namely, inanimalhusbandry) 
ortheoutputperhectareisveryhigh (winegrowing, gardening). 

Ingeneral, itisworthemphasizingthatnowadaysthreemainfoundationsspeci-
fythedirectpaymentstofarmersintheEU: theneedtoincreasethe lowincomeoffarmers, 
stabilizationoftheirincomeunderrisk, and as compensation for high standards to be 
met by farms and their products in the EU. Yet, noneofthefactorsistakenintoac-
countwhendevelopingthemechanismofthesepayments: firstly, asitwasdemon-
stratedabove, thepaymentsmostlygotolargefarms, secondly, theyare allocated re-
gardless of high or low income of a farmer, thirdly, the algorithm of payments does 
not include consideration of additional expenditures on maintenance of the high 
quality of production or proper labor conditions for employed on the farm. There-
fore, the system of direct payments to farmers in the EU cannot be considered op-
timal and efficient because it is developed based on the farm area but is not linked 
to specific results of activity and performance and even profitability.  
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дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку 

Національної академії правових наук України 
 

Збалансований соціально-економічний розвиток України можливий 
лише за умови належного ресурсного забезпечення та сприяння інновацій-
ній активності. Слід погодитись, що головним джерелом послідовного еко-
номічного розвитку країни є інновації, нові науково-технічні знання, їх 
впровадження та комерційне використання. Для розвитку вітчизняної еко-
номіки інноваційним шляхом держава повинна створювати підґрунтя для 
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швидкого створення і впровадження інновацій через відповідні методи та 
інструменти регулювання [1]. 

Стратегічну мету з формування в Україні високорозвинутої соціально 
орієнтованої економіки, що базується на знаннях та інноваціях, започатко-
вано Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», схваленою Указом Пре-
зидента України від 12 січня 2015 року № 5 [2], яка визначила мету, вектори 
руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних 
оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових 
умов становлення та розвитку України. 

Правильно визначено, що одним з головних чинників покращення со-
ціально – економічного розвитку нашої держави є інноваційний чинник. 
Без активізації інноваційної діяльності, як з боку держави, так і суб’єктів го-
сподарювання, неможливо досягти економічного зростання вітчизняної 
економіки, як джерела для покращення добробуту населення [3]. Водночас, 
ключову роль має ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку, 
яке доцільно розглядати як систему (сукупність) ресурсів, які використову-
ються для створення відповідних умов забезпечення соціально-
економічного розвитку.  

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка за-
тверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 
695, є основним планувальним документом для реалізації секторальних 
стратегій розвитку, координації державної політики у різних сферах, досяг-
нення ефективності використання державних ресурсів у територіальних 
громадах та регіонах в інтересах людини, єдності держави, сталого розвитку 
історичних населених місць та збереження традиційного характеру історич-
ного середовища, збереження навколишнього природного середовища та 
сталого використання природних ресурсів для нинішнього та майбутніх по-
колінь українців [4].  

Аналіз положень вказаної Стратегії дозволяє детермінувати ресурсні 
складові на: державні, партнерські та інвестиційні (інвестиційно привабли-
ві), місцеві, електронні інформаційні, природні (морські водні живі та земе-
льні), людські, трудові, фінансові ресурси та ресурси територій та регіонів. 
Втім, не визначені такі види ресурсів, як інноваційні, технологічні та органі-
заційні, що впливають на розвиток конкуренції в економіці. У зв'язку з по-
силенням конкуренції інновації все більше залежать від різноманітних спе-
ціалізованих інноваційних ресурсів і можливостей [5].  

Умови воєнного стану, встановленого Указом Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року  
№ 64/2022 [6],  значно змінили національну економіку, тому, будь-які аспе-
кти соціально-економічного розвитку країни повинні сьогодні розглядатись 
та оцінюватись вважаючи насущні актуальні потреби. 

Україна для відновлення та розвитку економіки у повоєнний період 
має пройти досить складний шлях, що пов'язано з масштабністю завдань, 
які мають бути вирішені в умовах дефіциту ресурсів. Внаслідок чого у пово-
єнний період надважливим завданням, що стоятиме перед владою, громад-
ськими організаціями, волонтерами та іншими учасниками суспільних про-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
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цесів в Україні буде пошук та залучення різноманітних ресурсів, які можуть 
бути використані для економічного відновлення, побудови нових виробни-
чих та науково-освітніх потужностей, виведення економіки країни на новий 
якісний рівень, тощо [7]. 

Отже, для підтримання належного рівню соціально-економічного роз-
витку у сучасний період необхідна активізація державного цільового про-
грамування, розробка комплексу заходів (із використанням всього спектру 
ресурсів), спрямованих на економічне зростання, зокрема на поновлення 
системи відповідної інфраструктури. Крім того, особливу увагу необхідно 
приділяти підтриманню інноваційної діяльності, підвищенню науково-
технологічного потенціалу, зміцненню конкурентоспроможності, форму-
ванню мотиваційних чинників активізації інноваційних процесів, для чого 
потрібно відповідне забезпечення з боку держави.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ  
СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ 

Ірина Сисоєнко, 
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри фінансів,  

обліку та оподаткування Херсонського національного  
технічного університету 

Дмитро Карлюка, 
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва 

та економічної безпеки Херсонського національного  
технічного університету 

 
Угода Світової організації торгівлі про торговельні аспекти прав інтелек-

туальної власності є найбільш повною багатосторонньою угодою про інтелек-
туальну власність. Вона відіграє центральну роль у сприянні торгівлі знання-
ми та творчістю, у вирішенні торговельних спорів щодо інтелектуальної влас-
ності, а також у забезпеченні членів Світової організації торгівлі свободи для 
досягнення цілей внутрішньої політики; окреслює систему інтелектуальної 
власності з точки зору інновацій, передачі технологій та суспільного добробу-
ту; угода є юридичним визнанням важливості зв’язків між інтелектуальною 
власністю та торгівлею та необхідності її збалансованої системи [1].  

Права інтелектуальної власності - це права, надані особам на творіння 
їхнього розуму [1]. Зазвичай вони надають творцю виключне право на вико-
ристання його твору протягом певного періоду часу. Права інтелектуальної 
власності зазвичай поділяють на дві основні сфери [1]: 

1. Авторське право та права, пов’язані з авторським правом. Права авто-
рів літературних і художніх творів (таких як книги та інші твори, музичні ком-
позиції, картини, скульптури, комп’ютерні програми та фільми) захищаються 
авторським правом не менше ніж на 50 років після смерті автора. Також за-
хищені авторським правом і суміжними (іноді звані «сусідніми») правами є 
права виконавців (наприклад, акторів, співаків і музикантів), виробників фо-
нограм (звукозаписів) та організацій мовлення. Основною соціальною метою 
охорони авторського права та суміжних прав є заохочення та винагорода тво-
рчої праці. 

2. Промислова власність. Промислову власність можна розділити на дві 
основні сфери. Одну сферу можна охарактеризувати як охорону відмітних 
знаків, зокрема торгових марок (які відрізняють товари або послуги одного 
підприємства від товарів інших підприємств) і географічних зазначень (які 
ідентифікують товар як походження з місця, де дана характеристика добро по 
суті пояснюється його географічним походженням). Захист таких відмітних 
знаків має на меті стимулювати та забезпечити чесну конкуренцію та захисти-
ти споживачів, надаючи їм можливість робити усвідомлений вибір між різни-
ми товарами та послугами. Захист може тривати необмежено, за умови, що 
розглянутий знак продовжує залишатися відмінним. Інші види промислової 
власності охороняються насамперед для стимулювання інновацій, проекту-
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вання та створення технологій. До цієї категорії потрапляють винаходи (за-
хищені патентами), промислові зразки та комерційна таємниця.  

Соціальна мета полягає в тому, щоб забезпечити захист результатів інве-
стування в розробку нових технологій, надаючи таким чином стимул і засоби 
для фінансування науково-дослідної діяльності. Діючий режим інтелектуаль-
ної власності також має сприяти передачі технологій у формі прямих інозем-
них інвестицій, спільних підприємств та ліцензування. Захист зазвичай нада-
ється на обмежений термін (як правило, 20 років у випадку патентів). Хоча 
основні соціальні цілі захисту інтелектуальної власності такі, як зазначено 
вище, слід також зазначити, що надані виключні права, як правило, підляга-
ють ряду обмежень і винятків, спрямованих на точне налаштування балансу, 
який необхідно знайти між законними правами. інтереси правовласників і 
користувачів. 

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності» передба-
чає наступні види прав інтелектуальної власності (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Види прав інтелектуальної власності 

 
В таблиці 1 розглянемо Права інтелектуальної власності: інструменти, 

сфери застосування та відповідні угоди Світової організації торгівлі щодо ін-
телектуальної власності, а також інші міжнародні конвенції [2]. 
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Торгові знаки 
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Таблиця 1 
Права інтелектуальної власності: інструменти, сфери застосування 

та відповідні угоди Світової організації торгівлі щодо інтелектуальної 
власності, а також інші міжнародні конвенції 

Види прав 
Інтелектуальної 

власності 
Основні сфери застосування 

Основні міжна-
родні 
угоди 

Авторське право та 
суміжні права 

Оригінальні авторські 
твори та подібні робо-
ти виконавців, продю-
серів звукозаписів та 
організацій, що ведуть 
транслювання в ефірі 

Друкована продук-
ція, індустрія розваг 
(аудіо- та відеозапи-
си, художні фільми) 

Бернська конвенція  
1971 р., Римська 
Конвенція, Женев-
ська конвенція, Брю-
ссельська конвенція, 
Універсальна конве-
нція щодо автор-
ського права 

Торгові знаки Зображення або поз-
начення, за допомогою 
яких можна відрізнити 
товари та послуги од-
ного підприємства від 
іншого 

Всі галузі економіки  Паризька угода; 
Мадридська угода 
(щодо міжнародної 
реєстрації); угода 
підписана в Ніцці; 
Мадридський про-
токол; угода, щодо 
закону про промис-
лові зразки  

Географічні зазна-
чення 
 

Позначення місця, з 
якого походять товари 
з характерними якіс-
ними ознаками 

Сільськогосподарське 
виробництво та хар-
чова промисловість, 
особливо виробницт-
во алкогольних напо-
їв  

Лісабонська угода, 
Мадридська угода 
(щодо фальшивих 
позначень) 

Промислові зразки Нові або оригінальні 
зразки 

Одяг, автомобілі, 
електроніка і т. ін. 

Гаагзька угода, Па-
ризька угода, Лока-
рнська угода 

Патенти  Для винаходів, що є 
новими, мають винахі-
дницький рівень та є 
промислово придат-
ними  

Виробництво  Паризька угода, 
угода про співробіт-
ництво у сфері па-
тентів, Будапештсь-
ка угода 

Топологія інтегра-
льних мікросхем 
 

Оригінальні розробки 
інтегральних мікрос-
хем 

Індустрія мікроелек-
тронного виробницт-
ва 

Вашингтонська уго-
да  

Захист нерозкритої 
інформації 
 

Секретна бізнесова ін-
формація 

Всі галузі економіки - 

 
Отже, можна зробити висновок, що система охорони та управління 

інтелектуальною власністю є необхідним і дієвим механізмом соціально-
економічного розвитку. 

Список використаних джерел: 
1. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. URL: 

https://www.wto.org/. (дата звернення: 10.05.2022). 
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2. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : 
Угода від 15.04.1994 р. № 981_018. Дата оновлення: 06.12.2005. URL: 
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018. (дата звернення: 
10.05.2022). 

 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО –  

МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Валентина Стрілько, 

кандидатка юридичних наук, викладачка Університету сучасних знань 
 

В Україні суспільні відносини у сфері державно-приватного партнерства 
регулюються Господарським та Цивільним кодексами України, законами Ук-
раїни "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесії", а також підза-
конними нормативно-правовими актами.  

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державно-приватне партнерст-
во" (далі – Закон) державно-приватне партнерство (далі – ДПП) – це співробі-
тництво між державою Україна, АРК, територіальними громадами в особі від-
повідних державних органів, що згідно із Законом України "Про управління 
об’єктами державної власності" здійснюють управління об’єктами державної 
власності, органів місцевого самоврядування, Національною академією наук 
України, національних галузевих академій наук (державних партнерів) та 
юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, установ, 
організацій (приватних партнерів), що здійснюється на основі договору в по-
рядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та від-
повідає ознакам ДПП, визначеним цим Законом.  

Зокрема, ознаками ДПП є: надання прав управління (користування, 
експлуатація, технічне обслуговування), створення та/або будівництво (нове 
будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне пе-
реоснащення) об’єкта ДПП; фіксація відносин у договорів "державного інте-
ресу"; довготривалість відносин (від 5 до 50 років); передача приватному пар-
тнеру частини ризиків у процесі здійснення ДПП; внесення приватним парт-
нером інвестицій в об’єкт ДПП, які не заборонені законом.  

Принципами ДПП є: рівність перед законом державних та приватних 
партнерів; заборона будь-якої дискримінації прав партнерів; узгодження ін-
тересів партнерів з метою отримання взаємної вигоди; забезпечення вищої 
ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним 
партнером без залучення приватного партнера; незмінність протягом усього 
строку дії договору, укладеного в рамках ДПП, цільового призначення та фо-
рми власності об'єктів, переданих приватному партнеру; визнання партнера-
ми прав і обов'язків, передбачених законодавством України та визначених 
умовами договору, укладеного у рамках ДПП; справедливий розподіл між 
партнерами ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках 
ДПП тощо.  

Сфери застосування ДПП визначено в ст. 4 Закону, а саме, це виробниц-
тво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного 
газу; будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018


Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  184   Полтавський інститут економіки і права  

 

посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метропо-
літенів, портів та їх інфраструктури; збір, очищення та розподілення води; 
охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; пово-
дження з відходами, крім збирання та перевезення; виробництво, розподі-
лення та постачання електричної енергії; надання соціальних послуг, управ-
ління соціальною установою, закладом; виробництво та впровадження енер-
гозберігаючих технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових бу-
динків, повністю чи частково зруйнованих внаслідок бойових дій на території 
проведення антитерористичної операції; надання освітніх послуг та послуг у 
сфері охорони здоров'я тощо. 

Разом з тим, за рішенням державного партнера ДПП може застосовува-
тися в інших сферах діяльності, які передбачають надання суспільно значу-
щих послуг, крім видів господарської діяльності, які можуть здійснювати ли-
ше державні підприємства, установи, організації.Так, згідно із інформацією, 
оприлюдненою на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, то-
ргівлі та сільського господарства,  станом на 1 січня 2020 року в Житомирсь-
кій, Закарпатській, Львівській областях укладено договори ДПП щодо вироб-
ництва, транспортування природного газу,  договори щодо збору, очищення 
та розподілу води – в Миколаївській, Запорізькій, Полтавській, Київській об-
ластях, договори у сфері туризму – в Львівській та Кіровоградській областях, 
договори щодо виробництва електроенергії – в Херсонській, Харківській об-
ластях тощо  [1]. 

У рамках здійснення ДПП можуть укладатися: концесійний договір; до-
говір управління майном (виключно за умови передбачення у договорі, укла-
деному в рамках ДПП, інвестиційних зобов'язань приватного партнера); дого-
вір про спільну діяльність; інші договори. Звертаємо увагу на те, що договір, 
укладений у рамках ДПП, може містити елементи різних договорів (змішаний 
договір). 

Закон визначає, що об’єктами ДПП можуть бути: існуючі, зокрема відт-
ворювані (шляхом реконструкції, реставрації, капітального ремонту та техніч-
ного переоснащення) об’єкти, що перебувають у державній або комунальній 
власності чи належать АРК, або майно господарських товариств, 100 відсотків 
акцій (часток) якого належить державі, територіальній громаді чи АРК; ство-
рювані або новозбудовані об’єкти відповідно до договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства. 

Нині ні в кого в Україні немає сумніву в тому, що ДПП є одним із клю-
чових механізмів реалізації політики модернізації економіки України та роз-
в'язання важливих соціально-економічних проблем. Нами зверталася увага на 
основні переваги ДПП, ймовірні проблеми та перешкоди під час виконання 
договорів у сфері ДПП [2], які не втратили актуальності й до нині.   

ДПП дозволить вивільнити бюджети всіх рівнів, найбільше місцеві,  за-
лучивши приватні капіталовкладення або паритетне фінансування, напри-
клад  шляхом державного кредитування місцевих бюджетів тощо. Особливого 
значення набуває ДПП  як фактор залучення нових ресурсів для місцевих бю-
джетів для  реалізації політики регіонального розвитку. Крім того, реалізовані 
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проекти, позитивні приклади  ДПП дозволять стимулювати діалог і взаємодію 
влади та приватного бізнесу. 

ДПП має суттєве значення для зменшення інфраструктурного дефіциту, 
що особливо є актуальним для транзитних держав, оскільки дозволить розви-
нути дороговартісні державні транспортні об'єкти, такі як морські і річкові 
порти, їх акваторії і судноплавні канали, як магістральні автомобільні дороги, 
магістральні залізничні лінії, важливі транспортні вузли тощо.  Разом з цим 
ДПП сприятиме розвитку і покращенню муніципальних послуг, зокрема тран-
спортних, соціальних, освітніх, побутових, лікувальних, житлово-
комунальних, торгівельних, видовищно-розважальних тощо.  

При ефективній державній політиці ДПП дозволить залучити для реалі-
зації  важливих і економічно-привабливих інвестиційних проектів ті фінансові 
ресурси, що до цього перебували "в тіні".Таким чином, ДПП може дати дер-
жаві/громаді такі вигоди: 

Фінансові  вигоди: зменшення витрат державного/місцевого бюджетів 
на реалізацію необхідних і важливих проектів; отримання джерел небюджет-
них коштів для реалізації відповідних інвестиційних проектів як залучення 
коштів приватного партнерства; вивільнення зекономлених коштів відповід-
ного бюджету, які можна спрямувати на інші напрямки, зокрема соціальні, 
охорону здоров'я, освітутощо; підвищення ефективності витрат, рентабельно-
сті при реалізації спільних проектів ДПП  за рахунок переваг ведення бізнесу 
приватним партнером, а саме, впровадження інноваційних технологій, гнучка 
система закупівель тощо.  

Політичні вигоди: збереження важливих об'єктів у власності держа-
ви/громади, не відчужуючи їх для отримання коштів, необхідних для реаліза-
ції важливих проектів; налагодження співпраці та діалогу влади і бізнесу; під-
вищення ефективності господарювання за рахунок використання  досвіду і 
професіоналізму приватного партнера; зменшення корупційних  проявів то-
що. 

Соціально-економічні вигоди: ДПП передбачає реалізацію тих проектів 
які мають попит у суспільстві; покращиться рівень якості надання послуг спо-
живачам за регульованим тарифом при оптимальній рентабельності за раху-
нок мотивації приватного партнера на підвищення комерційної привабливос-
ті проекту ДПП; соціально-економічний розвиток регіону/громади. 

Водночас застосування ДПП зіштовхується з певними проблемами та 
перешкодами, серед яких наступні: труднощі отримання дозвільних докумен-
тів та погоджень; проблемність при переоформленні на приватного партнера 
прав користування  земельною ділянкою чи інших  майнових прав для реалі-
зації ДПП; корупційні ризики; складнощі практичного забезпечення гарантій, 
що надаються державою/громадою  при реалізації ДПП тощо. 

При цьому слід відмітити, що проекти що реалізуються на регіональ-
ном/місцевому рівні цих ризиків мають менше і такі проекти здійснюються 
легше, оскільки для них відсутня необхідність погодження проектів з рінома-
нітними державними органами, як цього потребують великі проекти ДПП, що 
реалізуються на державному рівні. Тут також є велике поле для розвитку дія-
льності, спрямованої на спрощення відповідної системи погоджень. 
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Серед тих, хто стояв біля витоків європейської культури Нового часу, важ-

ливе місце займає голландський гуманіст Еразм Роттердамський (1467 —
1536 роки). Великий знавець античної і ранньохристиянської літератури, він 
виступив як блискучий популяризатор античної спадщини, автор відомих фі-
лософських і філологічних праць, відомий письменник. Перу Еразма Роттер-
дамського належить сатира на феодальне суспільство (“Похвала Глупоті”, “До-
машні бесіди”), сатирико-дидактичні діалоги, де піднімаються проблеми гума-
ністичного виховання, антивоєнна “Скарга миру”, релігійно-етичний трактат на 
теми виховання “Настанови християнському воїну” та багато інших творів. Се-
ред них чільне місце займають листи (більше двох тисяч), де обговорюється ен-
циклопедично широке коло питань розвитку сучасного йому життя, науки і ку-
льтури. Твори Еразма отримали загальноєвропейське визнання. 

Громадська і науково-педагогічна діяльність Еразма Роттердамського 
припадає на той час, коли почала формуватися нова, порівняно із середньовіч-
ною цивілізація. Вона ґрунтувалася на таких ідейних засадах як освіченість, 
розподіл і автономізація духовного життя, універсалізм, космополітизм, свобо-
да, гідність і права людини. Разом із утвердженням ідеї гідності людини, поту-
жності її розуму у суспільну свідомість входить переконання про необхідність 
розвитку науки та освіти, ведуться пошуки нових форм і методів навчання й 
виховання. У розробку цих проблем уніс великий вклад голландський гуманіст. 

Однак цілісна спадщина Еразма Роттердамського щодо становлення нової 
людини ще мало знайома як широкому колу читачів, так і спеціалістам. Досту-
пними були лише хрестоматійні уривки з його декількох праць ("Похвала Глу-
поті", "Розмови запросто" та інші). Прогалину певною мірою заповнює публі-
кація російським дослідником В.Меншиковим переказу (з цитуванням най-
більш важливих місць) трьох суто педагогічних праць Еразма — трактатів "Про 
раннє і достойне виховання дітей" (він уважається вершиною гуманістичної пе-
дагогіки), "Про метод виховання" і "Виховання християнського государя", а та-
кож методичного посібника "Книжиця про пристойність дитячих звичаїв", де 
гуманіст систематизував і узагальнив діючі та запропонував нові правила пове-
дінки дитини. На жаль, не всі переклади зроблено з латинського оригіналу. 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini
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Перші три — з німецьких видань, що не дає можливості відчути стиль і форму 
викладу авторських думок. 

Суспільно-педагогічні погляди Еразма Роттердамського органічно 
пов’язані з його творчістю і діяльністю як гуманіста, загальновизнаного авто-
ритета європейського Ренесансу періоду його найвищого розквіту. Ренесансний 
світогляд ґрунтувався на таких принципах як антисхоластизм і антиклерика-
лізм, прагнення відновити античну культуру й антропоцентризм. Ідейними 
джерелами та зразками для Еразма були погляди Квінтіліана, Аристотеля, 
Платона, ранніх християнських мислителів — Августина, Оригена. Встановлено 
також вплив на нього праць італійських гуманістів Верджо, Філельфо [2, с. 78]. 
Проте він творчо переробив досвід попередників, створивши власну оригіналь-
ну систему виховання нової людини для Нового часу.  

Еразму Роттердамському вдалося показати виховання як універсальне 
явище, як форму становлення і розвитку людини, поза якою її існування просто 
неможливе [1, с. 20]. Ця ідея була пізніше розвинута Яном Амосом Коменським 
і філософськи обґрунтована Гегелем. Вона багато в чому визначила подальший 
розвиток класичної європейської суспільно-політичної думки загалом і педаго-
гічної, зокрема. 

Як і всі гуманісти, Еразм поклав у основу власної концепції удосконалення 
особистості природу самої людини. Він розумів її неоднозначність — з одного 
боку, вона груба і дика, з іншого — одвічно орієнтована на добро. Саме через це 
і потрібне виховання, бо лише воно робить людину людиною. Виховання — це 
потужна сила, спроможна подолати природу. "Якщо природа, — звертався до 
батьків Еразм, — дала тобі сина, то вона дала тобі не більше, ніж сирий матері-
ал. Твоє завдання у чутливу до всякого навчання матерію внести кращий дух. 
Не зробиш цього — отримаєш тварину; потурбуєшся — створиш повною мірою 
божественну істоту" [7, с. 36]. І ще: "Природа нікому не підвладна, але якимось 
способом можна їй допомагати"; "...діяльна природа, але її перемагає більш ді-
яльне виховання" [2, с. 85]. "Кожна людина схильна до виховання і доброчесно-
сті..." [4, с. 251]. Як бачимо, гуманіст обстоював різноманітні можливості вихо-
вання. 

На відміну від італійських філософів і громадських діячів, Еразм робив на-
голос не на моральному, а на інтелектуальному розвиткові й розумів виховання 
передусім як навчання. Розум — ось те, що вирізняє людину у природному світі, 
наближає її до Бога, допомагає приборкувати пристрасті. Його слід розвивати в 
першу чергу, саме тут ключ до проблеми виховання, бо "той божественний рад-
ник, сидячи у високій фортеці, пам’ятає про своє походження і не думає ні про 
щось брудне, ні про щось низьке" [10, с. 114]. Така акцентація ролі розуму — оп-
тимістичний раціоналізм — є взагалі характерною для "північного гуманізму", 
до якого належав Еразм Роттердамський. 

Проте це не означало заперечення морального виховання. Воно потрібне, 
але здійснюватиметься здебільшого у процесі навчання. Саме знання форму-
ють моральні якості, вихований розум стримує пристрасті та почуття. Еразм 
Роттердамський не проти й фізичного (тілесного) виховання, але увага до тіла 
не повинна бути надмірною.  

Найбільш оригінальною і сміливою була його ідея про дошкільне вихо-
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вання. Еразм уважав, що дітей можна навчати наукам практично з трьох років. 
Неодноразово повертаючись до цього питання, він розширював коло аргумен-
тів на захист своєї думки. Дитяча природа схильна до навчання. Вона більш 
м’яка, піддатлива, сприйнятлива, спроможна до імітації, що особливо потрібно 
при вивченні мов; вона відзначається міцною пам’яттю. Треба встигнути, поки 
"сирий матеріал" не затвердів. Гуманіст нагадував батькам, що винятково "до-
рогоцінним і неповторним є час, як багато залежить від того, щоб рано і своєча-
сно розпочати навчання... Які швидкоплинні юнацькі роки, який... зайнятий 
час у зрілі роки, як несприйнятлива до навчання старість. Коли ти на все це 
зважиш, то погодишся, що твій синочок, щоб мати якісь успіхи у науках, пови-
нен розпочати навчання не в сім, а у три роки" [7, с. 53]. Еразм, навіть, наводив 
приклади з життя тварин: олень навчає маля бігати раніше, ніж те зустріне ми-
сливця; молоді звірі краще піддаються вихованню ("стара папуга насміхається 
над різками"). 

А тим, хто побоювався негативного впливу раннього виховання на фізичне 
здоров’я у "ніжному віці", гуманіст відповідав, що "...хоча фізичні сили дещо і 
втратять, ця втрата буде достатньо урівноважена духовним прибутком..." [7, 
с. 41]. Досить того, щоб людина була просто здорова й уміла задовольняти вла-
сні потреби. 

На думку Еразма Роттердамського, здоров’я залежить цілком від батьків. 
Для його збереження у дитини гуманіст запропонував три умови: мати повинна 
бути з нормальної сім’ї, вихована і здорова; під час вагітності батьки мають пе-
ребувати у гарному настрої; необхідно годувати дитину материнським молоком 
і в майбутньому стежити за режимом годування. Навколо дитини необхідно 
створити атмосферу миру і доброзичливості. Отже, правильне виховання почи-
нається ще до народження дитини. 

Ідея раннього виховання (навчання) не була суто умоглядною, бо сам гу-
маніст здобував освіту в одній із кращих шкіл Європи — школі "Братів спільно-
го життя", тривалий час працював приватним учителем і мав власний педагогі-
чний досвід. Він добре вивчив можливості дитячого віку, психологію і вікові 
особливості дитини. Можна без перебільшення сказати, що Еразм Роттердам-
ський відкрив у європейській педагогіці світ дитинства, і не тільки відкрив, а 
став на його захист від суворої дійсності тих часів. 

Гуманіст неодноразово зазначав, що процес навчання повинен відповідати 
дитячому вікові, враховувати можливості та індивідуальні особливості дітей. "Є 
люди, — писав він, — які вважають, що дитина це майже доросла людина і че-
рез це не звертають уваги на юний вік, міряють її здібності за власними сила-
ми" [7, с. 49]. Вони тільки те й роблять, що вимагають від дитини, забувши, що 
самі були дітьми. 

Еразм Роттердамський був переконаний, що для раннього виховання пот-
рібна окрема методика. "Перший крок до навчання — любов до вчителя" [7, 
с. 45]. Поки дитина сама не здатна оцінити значення науки, стимулом до нав-
чання є особистість учителя, його відкритість і доброзичливість, уміння знайти 
найрізноманітніші засоби, завдяки яким навчання буде приємним. Це ігри, 
змагання, наочність, неформальне спілкування, бесіди. Еразм навів багато 
прикладів, коли дитина навчилася читати і писати завдяки створенню ігрових 
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ситуацій. Щоправда, ігри не повинні бути надто складними й підміняти собою 
навчальну працю. Дуже важливо вже у ранньому віці розвивати пам’ять, а для 
цього також є перевірені прийоми, — уважає Еразм Роттердамський. А голов-
не — дитина повинна добре зрозуміти вивчене, уміти привести його у систему і 
час від часу повторювати [6, с. 56]. Неприпустиме механічне заучування, як це 
робилося у тогочасній школі. Навчання повинно ґрунтуватися на активній ро-
зумовій праці дитини, спиратися на її інтереси, природні можливості та здібно-
сті. Також необхідна система заохочувальних заходів. Похвала, нагорода, дога-
на відповідають дитячій психології і тому цілком доречні. Влаштовуючи зма-
гання, не варто нагороджувати одних і тих же. Переможеним слід залишати 
надію, а інколи й дозволяти вважати себе переможцями, хоча вони цього і не 
заслужили [2, с. 86]. 

Переважно негативним було ставлення Еразма до тілесних покарань. Він 
часто цитував філософа Лікона про два сильно діючі стимули навчання — со-
ром і похвалу. "Сором — це побоювання заслужити докір, похвала — матір-
годувальниця всіх мистецтв" [7, с. 48]. Відтак слід не бити дитину, а зробити 
все, щоб вона полюбила порядність і науку, відчувала відразу до свавілля і не-
знання. Діти повинні бачити, що дотримання порядку винагороджується, а по-
рушення — засуджується, що освічені люди живуть краще, ніж неосвічені. І все 
ж, як крайній засіб, різки допустимі, лише покарання повинно бути помірним 
[7, с. 48]. 

Еразм Роттердамський неодноразово наголошував, що віковим особливос-
тям учнів повинен відповідати і зміст навчання. Оскільки у ранньому дитинстві 
краще засвоюється мова, навчання слід розпочати саме з неї. Гуманіст уважав, 
що ефективність тут дуже висока — німецька дитина спроможна впродовж мі-
сяця засвоїти французьку мову, і це майже мимоволі, граючись, без відриву від 
інших занять. У праці "Про метод навчання" він виклав чітку систему методич-
них прийомів опанування іноземною мовою, акцентуючи увагу на такі моменти 
як доступність матеріалу, послідовність вивчення, перехід від простого до скла-
днішого, наступність, виховний елемент і, навіть, міжпредметні зв’язки. Такий 
метод — велика сила, але лише тоді, коли він потрапить до рук розумного вчи-
теля. Засвоївши основи, дитина може спокійно переходити до вищого ступеня 
освіти і швидко вивчити будь-який предмет за її уподобанням [6, с. 61]. 

Окрім педагогічних трактатів Еразм писав методичні посібники з проблем 
навчання і виховання. До тих, що стосуються виховання, належить "Книжиця 
про пристойність дитячих звичаїв", де викладені правила поведінки дитини. 
Вона отримала загальноєвропейське визнання і була перекладена на багато 
мов. У 60-х роках ХVІІ століття "Книжиця" вийшла російською мовою під на-
звою "Громадянство звичаїв дитячих" у перекладі Єпіфанія Славинецького, а в 
1788 році з’явився і її повний російський переклад. 

"Книжиця" розглядає не лише правила хорошого тону. У доступній формі 
вона знайомить дитину з основними принципами загальнолюдської мора-
лі — такими як повага до старших, чесність, доброта, благопристойність, 
цнотливість, помірність, терпимість. Еразм Роттердамський уважав, що все 
починається з дрібниць: звичка до маленьких пороків обертається великим 
злом, а до маленьких чеснот — великим благом. Ознакою ж справжнього 
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благородства гуманіст визначав освіченість.  
У передмові до цього твору Еразм так сформулював завдання дитячого ви-

ховання: "Предмет дитячого наставляння складається з багатьох частин, із яких 
першою і особливою є та, щоб молодий дух проймався сім’ям благочестя, дру-
га — щоб він любив і вивчав вільні науки, третя — щоб із найперших років не 
гаючись звикав до поштивого поводження у громаді" [5, с. 73]. 

Голландський гуманіст зазначає, що з раннього дитинства потрібно займа-
тись релігійним вихованням. Дитину слід навчити молитися, рано почати во-
дити до церкви. І це залишиться в неї на все життя. Благочестя не повинно бути 
показним, поверховим. "Будь певен, — радив Еразм дитині, — що ти даремно 
був у церкві, коли з неї ані кращим, ані чистішим не вийдеш" [5, с. 82]. У праці 
"Розмови запросто" він сформулював чотири принципи "хлопчачого благочес-
тя": шанувати Бога і божественне писання, боятися Бога і любити його як бать-
ка, дотримуватися обов’язку милосердя, бути толерантним і не відповідати 
злом на зло [10, с. 58]. Хлопчик Гаспар з цієї книги — взірець такого ставлення 
до Бога. Він не просто молився і просив про допомогу, а намагався жити за його 
законами і був переконаним, що Бог допомагає лише тим, хто не шкодує зусиль 
[10, с. 60]. У Гаспара три турботи — удосконалюватися у добрі, оберігати чисто-
ту і добре ім’я, набувати знань і засвоювати науки. Від неробства він тікав як від 
чуми, товаришував лише з порядними хлопцями і щоденно прагнув "перевер-
шити і перебороти самого себе". Еразм добре зрозумів роль релігії у вихованні 
людини й радив належним чином використовувати її.  

Хто повинен займатися вихованням? Передусім — сім’я, батьки. Вони 
краще знають дитину і бажають їй добра. Але, на превеликий жаль, люди часто 
нехтують цим обов’язком, піклуються про коней або ділянку землі, ніж про 
найдорожче в світі — дитину [7, с. 39]. "Дітовбивцями" називав гуманіст тих, хто 
запізнювався з вихованням підростаючого покоління. Еразм Роттердамський 
був переконаним, що якщо батьки науково не підготовлені до виховання дітей, 
вони повинні запрошувати приватних учителів і не жаліти для цього коштів. 

Щодо школи, то, на думку Еразма, вона повинна бути публічною (інакше 
це не школа), належним чином організованою, контролюватися і забезпечува-
тися державою [7, с. 46]. Світські та духовні власті повинні піклуватися про під-
бір професійних учителів та їх облаштування. Така школа буде доступною для 
всіх. 

Гуманіст різко критикував середньовічну школу, дуже емоційно змальову-
вав її атмосферу, обурювався грубістю і жорстокістю учителів, дикістю і непри-
борканістю школярів. У такій школі легше тримати у страху багатьох, ніж на-
вчати одного. "Але це не навчання, а управління волами і віслюками" [7, с. 46]. 

Еразм Роттердамський не жалів гнівних слів, аналізуючи тогочасний стан 
навчально-виховного процесу. Він говорив, що у більшості шкіл діти травму-
ються фізично і духовно, із ними поводяться гірше, ніж із злочинцями. Гума-
ніст навів приклад із власного життя: учитель суворо і несправедливо покарав 
його так, що він захворів, а радість від навчання була отруєна. Багато хто з учи-
телів міг би стати помічником ката. Вони били часто задля власного задово-
лення, душа їх настільки здичавіла, що мала потребу в муках малят. "Такі люди 
повинні бути катами, а не вихователями юнацтва", — застерігав Еразм [7, с. 47]. 
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Тогочасні вчителі, як зазначає мислитель, були злими та неосвіченими, 
нерідко страждали нервовими захворюваннями, навіть проказою. "А як скаже-
ніє така людина.., який тиранічний режим вона встановлює; вона не проти "ди-
ких бестій", ...але проти віку, який більше всього потребує ласки і піклування. 
Можна подумати, що це не школа, а катувальна камера: тут нічого не побачиш і 
не почуєш окрім різок і ціпків, криків болю і ридань... Що... може винести ди-
тина звідси, крім ненависті до науки? І цей страх настільки міцно входить у ди-
тяче серце, що упродовж усього життя воно відчуває відразу до науки", — гово-
рив із болем Еразм [7, с. 46]. 

Позиція Еразма категорична: раннє виховання неможливе у публічній 
школі, принаймні такій, якою вона була, і необхідно якомога довше тримати 
дитину у сім’ї, довіривши її найманому вчителеві. 

Особистість учителя — найважливіший аспект проблеми. Він має завоюва-
ти любов дитини, знайти до неї правильний підхід. Ніжний дитячий вік не мо-
жна відштовхувати похмурістю, суворістю, але і надмірно поблажливим не слід 
бути. Учитель повинен багато знати в усіх галузях науки [6, с. 56], уміло корис-
туватися методикою, любити дітей як мати та відзначатися бездоганною поря-
дністю. Однак до такого ідеалу в житті дуже далеко, і не лише з вини самих 
учителів. Еразм уперше привернув увагу громадськості до становища вчителя. 
Він прекрасно знав їхні проблеми, бачив як нелегко їм живеться в умовах тоді-
шньої школи, де вони, "оточені натовпом хлопчаків.., передчасно старіють від 
непосильної праці, глухнуть від криків і чахнуть від бруду і смороду" [8, с. 13]. І 
державі, й батькам байдужа не тільки доля власних дітей, але і доля учителів. 
Тому не дивно, що серед останніх трапляються випадкові люди, які вже ні на 
що інше в житті не здатні. 

Значення поглядів Еразма Роттердамського щодо необхідності виховання 
нової людини для Нового часу важко переоцінити. Воно вимірюється масшта-
бами цілої цивілізації, яка прийшла на зміну Середньовіччю і означала корінні 
зміни в усіх галузях життя. Ідеї Еразма визначили на багато століть уперед ос-
новні напрями розвитку суспільно-політичної і педагогічної думки. Вони й сьо-
годні, у постіндустріальну епоху, є актуальними. Особливо цінним слід уважати 
розуміння Еразмом Роттердамським місця і ролі раннього навчання та вихо-
вання людини, які так послідовно обстоював і захищав великий гуманіст, без-
заперечний лідер “всесвітньої республіки вчених”. 
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МЕНТАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПСИХОТИПУ 

Наталія Чайкіна,  
кандидатка психологічних наук, доцентка,  

доцентка кафедри психології Полтавського національного  
педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 
Вперше термін „менталітет” було використано представниками „нової 

історичної школи”, або „школи анналів” (Л.Февр і М.Блок). Під менталітетом 
вони розуміли колективну психологію „гарячих суспільств” на стадії ци-
вілізації [1]. У сучасній науці більшість дослідників національний менталітет 
розглядують через глибинні психічні структури, що історично та соціально 
вкорінені у свідомості, колективній пам’яті та поведінці багатьох поколінь лю-
дей [2, 5,6, 7]. Формуючись історично і психологічно, менталітет окреслює су-
купність соціально-психологічних особливостей, суму первинних детерміную-
чих поведінкових реакцій, комплекс яких проявляється в усіх сферах життєді-
яльності даної людської спільноти. Інакше кажучи, менталітет, це певний по-
ведінковий код того чи іншого народу.  

К. Юнг [9] підкреслював, що ментальність нації, це специфічний спо-
сібсприйняття та тлумачення світу, який поширений в певній спільноті та ви-
ражається в її соціокультурних феноменах й визначається архетипами та сте-
реотипами культури цієї спільноти. Модифікація архетипів та стереотипів і 
визначає напрямок еволюції ментальних настановлень. Аджее саме менталь-
ність, як цілісний феномен, зберігає код нації і не може змінюватися протягом 
життя одного-двох поколінь [3]. Ментальність не має внутрішньої диференці-
ації на моральну, політичну та інші складові частини, тому її часто визначають 
як „душу нації” – те, що охоплює усі сфери життєдіяльності людини. 

Три великі хвилі „європейського духу” – римський католицизм з ідеєю 
порядку життя і мислення, Ренесанс з ідеєю індивідуалізму та Просвітництво 
з культом науки – були прийняті українцями значно модифікованими, зі змі-
неною спрямованістю настановлень сприйняття світу - від предметності до 
рефлексії. Індивідуалізм з апологією експансії людини у зовнішній світ став у 
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українців настановленням на інтенсифікацію внутрішнього життя. Сцієнтиз-
мнаголошував, що знання виступають не тільки фактором для підкорення на-
вколишнього середовища, але й головним чинником, що формує й розвиває 
людину [6].  

Провідними соціально-історичними чинниками, що зумовили менталі-
тет українців, стали прийняття християнства на Русі (і в перспективі багатоко-
нфесійність), тривала відсутність власної державності з козаччиною, як захис-
ницею національних інтересів та перебування під тоталітарними режима-
ми. Тому український менталітет, в процесі свого розвитку, супроводжували, з 
одного боку процеси поглиблення національної єдності, а з іншого - фор-
мування відмінностей в світосприйнятті, культурно-політичному та соціаль-
но-економічному способах життя за регіональною ознакою. М.С.Грушевський 
[3] вважав, що українці мають західний тип ментальності, хоча він не відкидав 
і ролі східних впливів. Так, зі східних рис української ментальності особливо 
виражені: вірність традиціям,  патерналізм, колективізм, ліризм, переважан-
ня почуттів над інтелектом. Особливістю менталітету українців також є ідея 
рівності та неприпустимості тотаритарізму влади, що періодично проявляєть-
ся у активних спротивах. Водночас у мирний час українці політично пасивні,  
схильні до примирення з негативними явищами та заниженої  самооцінки. 

О. Кульчицький [4] зазначав, що якщо б Галичина і Велика Україна не 
піклувалися б про взаємне зближення, а йшли власним шляхом, то за 20-30 
років вони б створили дві різні національності на єдиній етнічній основі, як 
серби та хорвати. Дійсно, жителі Наддніпрянщини – це переважно люди схід-
ноєвропейської культури і свідомості, адже 10-12 поколінь українців цього ре-
гіону співіснували з росіянами в складі Російської імперії.Сучасне ж покоління 
зрілих галичан (40-50 років), життя дідів яких пройшли в складі Австро – 
Угорщини і Польщі, хоча і проживали в СРСР, але за своїм світоглядом нале-
жали до центральноєвропейської культурної традиції. 

Аналіз етнопсихологічних особливостей українців дозволяє виявити й 
спільні риси їхньої ментальності. Так, за думкою українського культуролога і 
філософа Д.Чижевського[8], для розвитку української ментальності характер-
но „крейсування між різними берегами Духу: між порядком життя і мислення 
та анархією життя і мислення”. Більшість дослідників [3, 4,5, 6, 8] акцентують, 
що на український національний психотип також впливає „межевість” самої 
України.Така «межова» ситуація формувала два типи української ментальнос-
ті: землеробський (поєднання зі своєю землею, родиною, бо «світ – це мій 
дім») та козацький – лицарсько-войовничий дух, ідеали військового братства, 
прагнення до вічних мандрів.Така ситуація обумовила виробленнядвохсти-
льових поведінкових реакцій українців: авантюрного та індивідуалізованого. 

Екзистенціально-«межове» світосприйняття – тривале проживання 
на «межі» ворожого степу виробило в українців гостро емоційне переживання 
сьогоденності життя, пріоритет минулого над майбутнім, світоглядно-
плюралістичне бачення світу у діалоговому спілкуванні з поетизованою при-
родою тасоціальним середовищем. У поєднанні  з кордоцентричністю  (пріо-
ритет «серця» над «головою») світоглядні орієнтації українців можна назвати 
екзистенціонально-кордоцентричними [3].  
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Індивідуалістичний код цінностей, що властивий українському народу, 
обумовлює мотивацію на автономність, устремління спиратися лише на власні 
сили, що вимагає рівності та не припускає насильства. Світоглядна мотивація 
рівності пояснює терпимість українців до чужої віри, мови,звичаїв. Однак, ви-
йшовши за межі терплячості, індивідуалізм може обернутися й на анархізм.  

Основним архетипом українців стає „особливе місце країни”, „наш 
край”, в якому відчувається єдність власної цілісності („ми-козаки”) і індивіду-
альності (неповторне „Я”). За професором О.Кульчицьким [4], певні „конфігу-
рації” українського національного психотипу обумовили такі фактори: 

1. Географічний – існування в степу породжувало любов до безкінеч-
ності, абсолюту. 

2. Історичний – межевість ситуцій та її результати породжували аван-
тюрні та приховані типии реакцій й моделі поведінки. 

3. Соціопсихологічний – селянська структура української нації породила 
схильність до творіння малих форм соціальності на основі компліментарних, а 
не політичних ідеях. Таким спільнотам властиві рефлексивні настанови, 
спрямованість на самопізнанняй на більш адекватнее пізнання найближчого 
оточення. 

4. Культуроморфологічний – пов’язаний з периферійним положенням 
України по відношенню до ЗахідноїЄвропи.  

Як зазначає В. С. Ларцев [5], в сучасній Україні, на рівні національної 
свідомості, діють два різноспрямованих автостереотипи: 

1. Гіпертрофовано-негативний, більш відомий як «комплекс меншовар-
тості» – визнання частиною населення власної вторинності, залежності від 
„старшого брата” або європейської спільноти. 

2. Гіпертрофовано-позитивний – провінційна віра у „велике майбутнє” 
українського народу на той лише підставі, що він вже настраждався і тепер за-
слуговує на нагороду від „Бога” чи „Історії”. 

Згідно К.Г.Юнгу [9], колективне несвідоме формується з залишків та на-
слідків колективних переживань етногрупи, як певні неусвідомлювані реакції 
на специфічні умови її існування. Свій прояв ці реакції знаходять в характер-
них для даного народу універсальних праобразах, які підсвідомо детермінують 
поведінку й мислення кожної людини. Вчений назвав їх „архетипами”.  Ці по-
ведінкові архетипи виникають вже на перших етапах формування етносу і в 
майбутньому, з плином історичного процесу, безумовно, модифікуються. Про-
те, завжди зберігається певний поведінковий інваріант, що реалізується на 
спільній мовній, культурній та морально-етичній основі. Саме такий, прихо-
ваний „поведінковий шаблон” і визначає ті різниці в поведінкових реакціях на 
виклики соціально-політичного середовища, які фіксуються у людей, що 
належать до різних культурно-національних традицій. 

Тобто, можемо зазначити, що національна самосвідомість українців є 
більш індивідуалізованою, що виражає, перш за все, ступінь засвоєння члена-
ми національної спільноти тих або інших компонентів загальнонаціональної 
свідомості. Тому оптимізація психотипу українців, її якісних характеристик – 
один з механізмів удосконалення соціально-політичного життя в Україні. 
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Інвестиційний портфель підприємства являє собою набірі реальних 

проектів і програм, прийнятих до розглядуі стосовно їх реалізації. Ключовою 
метою управління нимі є найбільш ефективна реалізація інвестиційної 
стратегії підприємстваі на різних етапах його розвитку. Формуючи портфель, 
інвестор повинен знайти відповіді на наступні питання, що тісно пов’язані між 
собою, в рамкахі обраної ним інвестиційної стратегії: 

- конкретні проекти, якіі слід прийняти підприємству; 
- загальний обсяг капітальних вкладень, який необхідно передбачити в 

інвестиційному плані іі бюджеті; 
- джерела фінансування інвестиційного портфелю підприємства. 
Проблемаі не зводиться до простого рішенням того, якіі види 

капітальних витрат фінансувати з наявних джерелі коштів, оскільки обсяг 

http://www.iai.dn.ua/_u/iai/dtp/CONF/10/articles/sec1/s1a1
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залучення позикових коштів знаходитьсяі під контролем керівництва 
підприємства. Тому рішення проі вибір інвестиційного проекту та джерела 
його фінансуванняі в ідеальному випадку повинні прийматися одночасно. 
Аналогічноі критерій відбору проекту не може бути встановленийі без 
урахування вартості капіталу (власного та залученогоі), необхідного для його 
реалізації. Аналіз ефективності сформованогоі інвестиційного портфеля 
дозволяє дати правильні відповіді наі ці питання. 

Управління портфелем реальних інвестицій маєі низку особливостей, 
які необхідно враховувати: 

- їх здійсненняі пов’язане зі значними матеріальними і грошовими 
витратами; 

- віддача від вкладень, як правило, повертається протягомі декількох 
років; 

- прогноз результатів обов’язково містить елементиі ризику і 
невизначеності; 

- реальні інвестиції передбачають розширенняі виробничих 
потужностей, придбання нового обладнання чи іншіі капітальні витрати, 
безпосередньо пов’язані з підвищенням здатностіі підприємства досягти своїх 
стратегічних і тактичних цілей. 

Формування інвестиційного портфеля підприємства має багатоцільовий 
характері і дозволяє найбільш повно реалізувати ідею системногоі підходу до 
вирішення завдань інвестиційного проектування таі забезпечити ефективний 
розвиток сільськогосподарського підприємства в умовахі освоєння інвестицій. 
Для інвестиційних проектів, що характеризуютьсяі значними коливаннями 
або змінами виручки і витрат, пов’язаних із придбанням та використанням 
об’єкта капіталовкладень, розрахунок суми середньорічних витрат як 
показника економічноїі ефективності капіталовкладення є недостатнім. Якщо 
витрати грошовихі коштів у момент придбання об’єкта капіталовкладень абоі 
після нього більш істотно впливають на йогоі ефективність, ніж наступні 
платежі і надходження, пов’язаніі з використанням об’єкта, то для розрахунку 
таі аналізу економічної ефективності необхідні динамічні показники: чистийі 
дисконтований дохід, еквівалентний ануїтет, внутрішня норма прибутковості. 

Використовуючи показники норми дисконту, чистого дисконтованого 
доходу, індексу прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, терміну 
окупностіі проекту при оцінці інвестицій в сільське господарство, практично 
ототожнюють її з методикою порівняльного визначенняі економічної 
ефективності інвестицій. При цьому вченими застосовуютьсяі виробничо-
фінансові показники зниження собівартості продукції, приростуі прибутку, 
питомих капіталовкладень на 1 т продукції, 1 гол. худоби [1]. 

На відміну від названих вище точок зоруі на проблему визначення місця 
і специфіки оцінкиі інвестиційних процесів в галузях АПК окремі науковціі 
представляють її у формі кола показників, безпосередньоі характеризують 
інвестиційний потенціал галузі: темпи зростання продукції, чистого прибутку, 
інвестицій в галузь; рентабельність; рівеньі забезпеченості трудовими 
ресурсами; ступінь зносу обладнання [2]. 
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Пропонована оцінка інвестицій, на наші погляд, відображає в 
основному виробничі показники іі фінансові підсумки господарської 
діяльності і не забезпечуєі весь спектр економічних вигод у соціальній, 
екологічноїі сфері, а також оцінку фінансових інвестицій підприємств. 

Дослідження з пошуку системоутворюючих, головних і популярнихі 
показників, використовуваних в практиці оцінки інвестицій, показують, що 
перше місце, незважаючи на їхні недоліки, займають показники: чистий 
дисконтований дохід; індекс прибутковості; внутрішня норма прибутковості; 
термін окупності. 

Методичними рекомендаціямиі по оцінці ефективності інвестиційних 
проектів віддається перевагаі також чистому дисконтованого доходу (чистої 
приведеної вартостіі). Як правило, окремі автори, в якості основнихі 
показників, які використовуються для розрахунків ефективності інвестицій, 
пропонують свої вимоги до оцінки. Проте, головнимі критерієм при виборі 
альтернативних проектів повинні бутиі індекс рентабельності інвестицій і 
внутрішня норма прибуткуі. 

На процес оцінки інвестиційногоі проекту надає маса багатьох, якщо не 
всіх, факторів макро- та мікросередовища. Абсолютно все врахуватиі 
неможливо, це передбачає необхідність пошуку таких критеріїві і показників, 
які дозволяють отримати достовірну оцінкуі інвестиційного процесу, його 
цілеспрямованості і закономірності, якіі можливо обробляти із застосуванням 
сучасних статистичних методів. 

Специфіка інвестиційного портфелю аграрного підприємства визначає 
необхідністьі врахування всіх сфер прояви інвестиційного ефекту, іі це 
вимагає розгляду маси зовнішніх і внутрішніхі аспектів ефективності 
інвестування в усіх ланках АПК, з урахуванням тимчасового періоду, 
макроекономічних, зовнішньоекономічних іі мікроекономічних умов. 

Оцінка портфелю інвестицій має важливеі значення в процесі 
здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Важливу роль відіграє 
розробка інвестиційної стратегії, якаі забезпечує ефективне розвитку 
організації.  

Під інвестиційною стратегієюі зазвичай розуміють процес визначення 
пріоритетних напрямків інвестиційноїі діяльності з урахуванням цілей 
інвестиційної політики. Вибірі стратегії – необхідний етап інвестиційної 
діяльності для підприємства, інвестора, інвестиційного банку або фонду, 
органу державногоі управління, що враховує результати середньострокового 
або довгостроковогоі прогнозування і є базою для розробки бізнесі-планів та 
інвестиційного проектування. 

Роль інвестиційної стратегіїі полягає в наступному: 
- забезпечення механізму здійснення інвестиційнихі та головних цілей в 

майбутній діяльності підприємства; 
- оцінка інвестиційного потенціалу підприємства та ефективне йогоі 

використання; 
- забезпечення реалізації нових перспективних інвестиційних 

можливостей, які виникають в процесі зміни факторів зовнішньогоі 
інвестиційного середовища; 
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- урахування всіх можливих варіантів розвиткуі підприємства в умовах 
неможливості контролювати зміни факторіві зовнішнього середовища; 

- зменшення негативних наслідків неконтрольованих зміні факторів 
зовнішнього інвестиційного середовища; 

- оцінка переваг підприємстваі  в інвестиційній діяльності у порівнянні з 
йогоі конкурентами. 

При формуванні інвестиційної стратегії необхідно провестиі великий 
пошук альтернативних варіантів інвестування, які будутьі відповідати 
завданням підприємства. Стратегія не є незмінною, її треба постійно 
коригувати з урахуванням поточноїі економічної ситуації та нових 
можливостей росту підприємства. 

Фактори, що впливають на вибір інвестиційної стратегії: 
1) загальна стратегія, яка включає в себеі наступні цілі розвитку: 
- проникнення на ринок – підтримкаі прибутку на належному рівні в 

умовах збитковоїі діяльності; 
- закріплення на ринку – забезпечення ефективної діяльностіі 

підприємства; 
- розширення сегмента на ринку – забезпечення зростанняі прибутку за 

рахунок розширення асортименту продукції абоі послуг; 
- галузева диверсифікація – забезпечення рівномірного зростання 

прибуткуі в різних галузях; 
- забезпечення стабілізації обсягу діяльностіі – забезпечення 

збереження прибутку, платоспроможності та фінансової стійкості; 
- оновлення форм і напрямків діяльності – створення необхіднихі умов 

для зростання прибутку. 
2) стадія життєвогоі циклу підприємства, що включає в себе наступніі 

стадії: 
- народження – забезпечення оптимального обсягу капіталовкладень; 
- юністьі – розширення діяльності за рахунок нового реального 

інвестування; 
- зрілість – здійснення в обсягах, що забезпечують технічнеі 

переозброєння і великого фінансового інвестування; 
- старіння – забезпеченняі реального і фінансового інвестування в 

розмірах, щоі забезпечують збереження необхідного обсягу діяльності; 
- відродження – великіі реальні вкладення грошових коштів пов’язані з 

різнимиі формами диверсифікації діяльності; 
3) фінансовий стан підприємстваі на основі оцінки його фінансової 

стійкості, ліквідностіі і платоспроможності, ефективності; 
4) наявність тимчасово вільнихі грошових коштів для довгострокових, 

середньострокових і короткостроковихі реальних і фінансових активів. 
Інвестиційна привабливість наі регіональному рівні формується під 

впливом окремих факторів. Основними регіональними факторами, що 
справляють вплив наі інвестиційну привабливість підприємств аграрної 
сфери є:  

- наявністьі кваліфікованих трудових ресурсів в регіоні; 
- географічне розташуванняі та кліматичні умови; 
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- природні умови та родючістьі земель; 
- логістична інфраструктура [3]. 
Врахувавши фактори, що мають вплив на формування рівня 

інвестиційноїі привабливості підприємств аграрної сфери на регіональному 
рівніі та основні заходи, що сприяють покращенню інвестиційногоі 
середовища на національному рівні можна виділити основніі чинники, які 
впливають на покращення інвестиційно привабливогоі іміджу суб’єктів 
підприємницької діяльності в аграрній сфері. 

Вищезазначені фактори доцільно розділити на дві групи, а саме: 
- зовнішні – мають однаковий вплив наі всі аграрні підприємства; 
- внутрішні – залежать від специфікиі діяльності підприємства. 
На формування факторів внутрішнього середовищаі впливають 

засновники та управлінський склад аграрного підприємства, якими 
визначаються основні аспекти діяльності. 

З урахуванням усіх вищевикладених факторів, розробкаі інвестиційної 
стратегії дозволяє приймати ефективні управлінське рішення, пов’язані з 
розвитком підприємства в умовах зміниі зовнішніх і внутрішніх чинників, які 
визначає цейі розвиток. 

Тип ринкової стратегії неоднаковий на різнихі фазах інвестиційних та 
економічних циклів. У фазіі стабільного розвитку переважає еволюційна 
стратегія, яка спираєтьсяі переважно на поліпшують інновації, розширення і 
оновленняі асортименту продукції, що випускається, збільшення її часткиі на 
вже освоєних ринках, поступове просування наі нові.  

У фазі кризиі і депресії перевага віддається стратегії виживання: 
інвестиційнаі діяльність згортається, фонд накопичення зводиться до 
мінімуму, час для вкладень найнесприятливіший. Будівництво нових об’єктіві 
здійснюється в мінімальних масштабах, інвестиції спрямовуються, перші за 
все, на підтримку конкурентоспроможних виробництв, здатнихі вижити в 
умовах різкого погіршення економічної кон’юнктуриі і скласти основу для 
виходу з кризи.  

У фазах пожвавлення та підйому пріоритет надаєтьсяі стратегії прориву, 
освоєння і поширення базисних інновацій, які відкривають дорогу для нових 
поколінь і напрямків техніки і технології. Мистецтво вибору стратегіїі полягає 
в правильній оцінці ключових напрямків технологічногоі перевороту, у виборі 
перспективних ринкових ніш і концентрації сил і засобів на прискореному їх 
освоєнні. 

Список використаних джерел: 
1. Економічний аналіз : навч. посібник / за ред. М.Г. Чумаченка. Київ : 

КНЕУ, 2018. 420 с. 
2. Калетнік Г. М., Даниленко А. С., Варченко О. М., Ціхановська 

В.М.Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : «Хай-Тек Прес», 2019. 688 с. 
3. Калетнік Г.М. Стратегічно-інституційні засади ефективності 

використання потенціалу аграрного сектору економіки. Економіка. 
Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. 
С. 3-15. 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  200   Полтавський інститут економіки і права  

 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Роман Шаравара, 
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри правознавства та 

фінансів, перший заступник директора Полтавського інституту  
економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку  

людини «Україна» 
Діана Джуманова, 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» Полтавського  
інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний  

університет розвитку людини «Україна» 
 

Фінансова стійкість – це результат діяльності, якийі свідчить про 
забезпеченість підприємства власними фінансовими ресурсами, рівень їх 
використання, напрями їх розміщення. Вонаі має тісний зв’язок з 
ефективністю виробництва, аі також із кінцевими результатами діяльності 
підприємства. Зазначимо, що зменшення обсягів виробництва, збиткова 
діяльність, висока собівартість продукції спричиняють втрату фінансової 
стійкості. 

Для підтримання фінансової стійкості підприємства необхідно 
використовуватиі фінансову стратегію. Поняття „стратегія” означає розробку  
конкретнихі завдань і альтернативних шляхів їх реалізації, сукупністьі яких 
дає змогу досягнути поставленої мети. Німецькийі вчений Д. Чалдер вважає, 
що стратегія – цеі визначення основних довгострокових завдань і мети 
підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхіднихі для 
досягнення поставленої мети. 

Американські економісти Р. Кларк, Б. Вільсон, Р. Дайнс, С. Надаулді 
дають широке визначення фінансової стратегії і пов’язуютьі її з фінансовою 
політикою і фінансовим плануванням. Фінансова стратегія показує шлях 
розвитку підприємства ві майбутньому, це основа для вибору  альтернативи, 
якаі зумовлює природу і напрямок організації фінансових відносин. Стратегія 
підприємства повинна бути спрямована на розподілі фінансових ресурсів, які 
надходять у його розпорядження, або є у нього з метою досягненняі високих 
результатів своєї діяльності і забезпечення фінансовоїі стійкості. 

Отже, умовою життєздатності підприємства та основоюі його розвитку є 
його фінансова стабільність (стійкість). Це комплексне поняття, яке перебуває 
під впливомі різноманітних фінансово-економічних факторів, які треба 
враховуватиі при прийнятті фінансового вибору. Стабільність фінансів наі  
підприємстві може бути забезпечена за умови постійноїі реалізації та 
одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов’язання.  
Водночас для розвиткуі підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх 
розрахунківі і зобов’язань у нього  залишився такий розмірі прибутку, який  
би дав змогу розвивати виробництвоі й виводити його на конкурентоздатний 
рівень. Тобто, загальна стійкість підприємства передбачає, насамперед, такий 
рухі грошових потоків, який забезпечив би постійне перевищенняі доходів 
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над витратами. А найважливіша ознака фінансовоїі стійкості підприємства – 
його здатність функціонувати і розвиватисяі в умовах внутрішнього і 
зовнішнього середовища, якіі істотно змінюються. При цьому важливе 
значення маєі достовірна і реальна інформація про внутрішнє іі зовнішнє 
середовище. 

Фінансову стійкість підприємства тісно пов’язуютьі із перспективою 
його платоспроможності. Її аналіз даєі змогу визначити фінансові можливості 
підприємства на відповіднуі перспективу [1]. 

Оцінка фінансової стійкості підприємства маєі на меті об’єктивний 
аналіз величини та структуриі активів і  пасивів підприємства  і визначення 
наі цій основі міри його фінансової стабільності йі незалежності, а також  
відповідності фінансово-господарської діяльностіі підприємства цілям його 
статутної діяльності, зазначає Л.А. Лахтіонова [2]. 

Відповідно до показника забезпеченняі запасів і витрат  власними та 
позиченими коштамиі можна назвати такі типи фінансової стійкості 
підприємства: 

1. Абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиціі дуже рідко) 
– коли власні оборотні кошти забезпечуютьі запаси й витрати. 

2. Нормально стійкий фінансовийі стан – коли запаси й витрати 
забезпечуються сумоюі власних оборотних коштів та довгостроковими 
позиковими джерелами. 

3. Нестійкий фінансовий стан – коли запаси йі витрати  забезпечуються 
за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та 
короткострокових кредитів іі позик, тобто за рахунок усіх основних джерелі 
формування запасів і витрат. 

4. Кризовий фінансовийі стан – коли запаси й витрати  не 
забезпечуютьсяі джерелами їх формування і підприємство перебуває наі межі 
банкрутства. 

Фінансово стійким можна вважати такеі підприємство, яке за рахунок 
власних коштів  спроможнеі забезпечити  запаси й витрати, не допустити 
невиправданоїі кредиторської заборгованості, своєчасно розраховуватись за 
своїми зобов’язаннямиі [3]. 

Сукупність об’єктивних факторів, що склалась уі сучасних умовах,  
негативно впливає на рівень фінансовоїі стійкості сільськогосподарських  
підприємств. Тому подальше реформування аграрногоі сектора, забезпечення 
підтримки аграрного бізнесу, вирішення фінансовихі проблем сприятимуть  
підвищенню фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. Нині в 
аграрному секторі відбуваються перетворення, щоі ставлять нові вимоги до 
організації фінансових  відносині сільськогосподарських  підприємств. 
Останні повинні  самостійно вишукувати фінансовіі ресурси, підтримувати на 
належному рівні фінансовий іміджі для залучення інвестицій та  формування 
партнерських відносин. Це підвищує значення застосування відповідної 
системи аналізуі фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств, яка 
дає оцінкуі стабільності підприємства як  партнера, обґрунтовує  вибір 
діловогоі його партнера. 
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Запровадження нового плану рахунківі бухгалтерського обліку, 
приведення форм бухгалтерської звітності уі відповідність з вимогами 
Міжнародних стандартів зумовлюють необхідністьі оновлення методики 
аналізу  фінансової стійкості,  що відповідаєі зазначеним умовам. 

Методика аналізу фінансової стійкості включаєі такі етапи: 
І.  Аналіз складу і розміщенняі активів. 
ІІ.  Аналіз динаміки і структури  джерелі фінансових ресурсів. 
1. Розрахунок показників структури капіталу: коефіцієнта економії, 

коефіцієнта довгострокового залучення позичкових засобів. 
2. Розрахунок показників стану основних засобів: індексуі постійного 

активу, коефіцієнта нагромадження амортизації, коефіцієнта реальноїі 
вартості майна. 

ІІІ. Характеристика наявності і структуриі оборотних засобів. 
ІV. Характеристика наявності власних оборотнихі коштів: визначення 

показників характеристики формування запасів іі витрат, визначення 
показників забезпечення  запасів та витраті джерелами їх формування, 
ідентифікація типу фінансової ситуації. 

V. Розрахунок показників стану  оборотних засобів: коефіцієнтаі     
забезпеченості  власними оборотними засобами, коефіцієнта маневрування. 

VІ. Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. 
VІІ. Аналізі платоспроможності. 
Залежно від поставлених завдань та вимогі суб’єктів аналіз фінансової 

стійкості підприємства можна обмежитиі характеристикою  наявності власних 
оборотних засобів. При проведенніі комплексного зовнішнього аналізу 
обов’язковий розрахунок показників структуриі капіталу, стану оборотних 
засобів. При внутрішньому аналізіі фінансової стійкості слід включити в 
дослідження всіі етапи. 

Джерелами інформації для проведення зовнішнього аналізуі  фінансової 
стійкості є форми фінансової звітності, аі для внутрішнього аналізу – дані 
бухгалтерського обліку підприємства. Аналіз починається з перевірки 
забезпеченості  запасів іі витрат джерелами формування та визначення типу 
фінансовоїі стійкості. 

Аналіз наукових досліджень цих авторів виявиві неоднозначність у 
визначенні поняття „фінансова стійкість”, класифікаціїі її факторів та 
методичних підходів до їїі оцінювання, які більшою мірою мають обмежену 
сферуі застосування, зокрема, спрямовані на виявлення ознак банкрутства, 
рівня інвестиційної, приватизаційної привабливості, кредитоспроможності та 
враховуютьі лише особливості майнового стану підприємства, його 
ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності, рентабельності, не 
зважаючиі на статичні та динамічні риси руху капіталуі – підґрунтя 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Відтак існуєі потреба в 
розробленні інших та удосконаленні наявнихі методичних підходів до 
оцінювання фінансової стійкості таі платоспроможності підприємства, 
результати застосування яких дадуть більші повну інформацію про їх рівень та 
даютьі змогу приймати якісно нові рішення щодо зниженняі ризикованості 
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фінансово-господарської діяльності, підвищення її ефективностіі та 
забезпечення фінансового розвитку. 

В останніх науковихі публікаціях вітчизняні та зарубіжні вчені 
переважно звертаютьі увагу на вдосконалення методики аналізу й оцінкиі 
фінансової стійкості підприємства, на стратегічне управління фінансовоюі 
стійкістю. Так, В.З. Бугай пропонує здійснюватиі оцінку фінансової стійкості 
підприємства на основі підходу, який включає уточнену методику розрахунку 
власного оборотногоі капіталу підприємства та передбачає визначення 
граничного рівняі фінансової стійкості. С.С. Гринкевич обґрунтовує сутністьі 
управління фінансовою стійкістю підприємства як системи принципіві 
розроблення і реалізації стратегічних рішень. І.О. Мазуркевич особливу увагу 
приділяє практичному дослідженню процесуі оцінювання фінансової 
стійкості з урахуванням факторів внутрішньогоі та зовнішнього впливів. На 
наш погляд важливим завданням є дослідження фінансової стійкостіі в 
банківській сфері й умов її забезпечення. Однак у зазначених працях не 
досліджують особливостейі побудови та функціонування механізму 
забезпечення фінансової стійкостіі та платоспроможності підприємств та 
напрями їх вдосконалення. 
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Інвестиційнаі політика в кожен період розвитку суспільства 

визначаєтьсяі співвідношенням довгострокових вкладень капіталу в різні 
галузіі економіки та у виробничу сферу всередині країниі та за кордоном. 
Загалом інвестуються промисловість, транспорт, сільське господарство, 
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житлове будівництво, наука, система підготовкиі кадрів та інші сфери 
життєдіяльності суспільства. 

До інвестиційної політики відноситься майстерністьі здійснення усього 
можливого суб’єктом, а саме – плануванняі й затвердження рішень стратегій 
інвестицій. Потім ставитьсяі питання розмежування між інвестиційною 
політикою та стратегічнимі інвестиційним плануванням, яке необхідно 
конкретизувати на поточнийі період (рік, квартал). Такий підхід до 
формуванняі інвестиційної політики підприємства існує в країнах зі 
розвинутими ринковими відносинами. В Україні цей процесі має певні 
особливості щодо трансформації економіки таі виходу держави з кризи. 

Вихідною передумовою формуванняі інвестиційної політики є загальна 
стратегія фінансового менеджментуі підприємства. По відношенню до неї 
інвестиційна політикаі має підлеглий характер і повинна бути заі цілями та 
етапами узгоджена з практичною реалізацією. Інвестиційна політика 
підприємства складається з декількох етапіві [1]. 

Головною умовою вдалої реалізації інвестиційної політикиі на кожному 
її етапі є стан вітчизняноїі економіки, який зумовлений інвестиційним 
кліматом країни. Наі даний час великих можливостей здійснення 
інвестиційної діяльностіі українські підприємства не мають. 

Розробка інвестиційної політикиі підприємства передбачає по-перше, 
формування цілей, аі по-друге, розробку стратегії розвитку підприємства наі 
віддалену та найближчу перспективу, виходячи з оцінкиі потенційних 
можливостей підприємства та забезпеченості його відповіднимиі ресурсами. 

Цілі підприємства є основою для формуванняі його інвестиційної 
політики. Вони розрізняються як дляі держав з розвинутими ринковими 
відносинами (досягнення таі збереження лідерства на міжнародному ринку), 
так іі для держав, у яких іде доопрацювання таі удосконалення ринкової 
структури та їх взаємовідносин. Відповідноі до законодавства України це 
отримання максимального прибуткуі або соціального ефекту. На погляд 
багатьох фахівців, цілі підприємства повинні передбачати також досягнення 
підприємствомі конкурентоспроможності (і навіть лідерство на внутрішньому 
та зовнішньому ринках), збільшенняі розмірів підприємства, впровадження 
нової продукції, технологій, підвищенняі кваліфікації персоналу і т. ін. 

Інвестиційна діяльністьі підприємства органічно витікає з розробленої 
інвестиційної політики, яка, в свою чергу, є складовою йогоі фінансової 
стратегії. 

У процесі формування інвестиційної політикиі підприємства виділяють 
три основні напрямки. 

1. Реальніі інвестиції – основний напрямок інвестиційної діяльності 
підприємства. Вониі являють собою вкладення коштів у реальні матеріальніі 
активи, на відновлення й розширене відтворення основнихі фондів 
підприємства. 

2. Фінансові інвестиції – довгострокові фінансовіі вкладення, що 
являють собою вкладення коштів підприємстваі в різні грошові й фондові 
інструменти інвестування. 
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3. Інноваційні інвестиції являють собою вкладення коштіві у 
нематеріальні активи, що забезпечують впровадження сучаснихі наукових 
досягнень у практику діяльності підприємств [2]. 

Інвестування є одним з найбільш важливих аспектіві діяльності будь-
якого суб'єкта. Для динамічного йогоі розвитку визначається пріоритет 
рентабельності довгострокової перспективи ві порівнянні з короткостроковою. 
Звичайно розробляється „дерево” взаємодоповнюючих, ієрархічно 
упорядкованих цілей, яке залежить від масштабіві підприємства та ступеню 
диверсифікованості. 

Зміст інвестиційноїі політики підприємства передбачає таке. 
1. Формування окремихі напрямків інвестиційної діяльності 

підприємства відповідно до йогоі фінансової стратегії. Воно базується на 
стратегії економічногоі розвитку в майбутньому періоді та покликане 
вирішуватиі завдання щодо визначення: 

- співвідношення різних форм інвестуванняі на окремих етапах 
перспективного періоду. Форми інвестуванняі визначаються функціональною 
спрямованістю діяльності підприємства, його розмірами, стадіями життєвого 
циклу та іншими умовами; 

- галузевоїі спрямованості інвестиційної діяльності. Це завдання 
вирішується дляі підприємств, що здійснюють (чи передбачають здійснювати, 
згідноі з обраною стратегією) багатогалузеву господарську діяльність; 

- регіональноїі спрямованості інвестиційної діяльності. Вона 
вирішується підприємствами зі регіональною диверсифікованістю їх 
діяльності (чи передбачають здійснюватиі такий напрямок 
диверсифікованості). 

Формування окремих напрямків інвестиційноїі діяльності підприємства 
згідно з стратегією його економічногоі розвитку дозволяє визначити 
пріоритетні цілі та задачіі цієї діяльності за окремими етапами майбутнього 
періоду. 

2. Дослідження й облік умов зовнішнього інвестиційногоі середовища і 
кон’юнктури інвестиційного ринку. Вивчаються правовіі умови інвестиційної 
діяльності в цілому й уі розрізі окремих форм інвестиційної діяльності 
(інвестиційний кліматі); аналізується поточна кон’юнктура інвестиційного 
ринку й фактори, які її визначають: прогнозується найближча кон’юнктура 
інвестиційногоі ринку в розрізі окремих його сегментів, пов’язанихі з 
діяльністю підприємства. 

3. Пошук окремих об’єктіві інвестування й оцінка їх відповідності 
напрямкам інвестиційноїі діяльності підприємства. У процесі реалізації цього 
напрямкуі інвестиційної політики вивчається поточна пропозиція на 
інвестиційномуі ринку, відбираються для вивчення окремі інвестиційні 
проектиі й фінансові інструменти, що найбільш повно відповідаютьі 
напрямкам інвестиційної діяльності підприємства (її галузевої таі 
регіональної диверсифікованості); розглядаються можливості придбання 
окремих активіві (техніки, технологій і т. п.) для оновленняі складу діючих їх 
видів; провадиться ретельна експертизаі відібраних об’єктів інвестування. 
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4. Забезпечення високої ефективностіі інвестицій. Відібрані на 
попередньому етапі об’єкти інвестуванняі аналізуються з позицій їх 
економічної ефективності. Приі цьому для кожного об’єкта інвестування 
використовується конкретнаі методика оцінки ефективності. За результатами 
оцінки проводитьсяі ранжування окремих інвестиційних проектів і 
фінансових інструментіві інвестування за критерієм їх ефективності 
(прибутковості). Заі інших рівних умов обираються для реалізації тіі об'єкти 
інвестування, що забезпечують найбільшу ефективність. 

5. Забезпечення мінімізації ризиків, пов’язаних з інвестиційною 
діяльністю. Для реалізації цього напрямку повинні бути ві першу чергу 
оцінені ризики, що властиві кожномуі конкретному об’єкту інвестування 
(втрати вкладеного капіталу, ризикі неотримання інвестиційного доходу і т. 
п.). Заі результатами оцінки проводиться ран-жування окремих об’єктіві 
інвестування за рівнем їх ризиків; для реалізаціїі обираються ті з них, які за 
іншихі рівних умов забезпечують мінімізацію інвестиційних ризиків. 

Разомі з ризиками окремих об’єктів інвестування оцінюються ризики, 
пов’язані з інвестиційною діяльністю в цілому. Вонаі пов’язана з вилученням 
фінансових коштів у великихі розмірах і, як правило, на тривалий період, що 
може призвести до зниження рівня платоспроможностіі підприємства у 
поточних господарських операціях. Крім того, фінансування окремих 
інвестиційних проектів здійснюється часто заі рахунок значного залучення 
позикового капіталу, що можеі призвести до зниження рівня фінансової 
стійкості підприємстваі у довгостроковому періоді. Тому в процесі 
формуванняі інвестиційної політики слід заздалегідь прогнозувати вплив 
фінансовихі ризиків, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, прибутковістю, 
платоспроможністюі й фінансовою стійкістю підприємства. 

6. Забезпечення ліквідностіі інвестицій. Істотні зміни умов зовнішнього 
середовища (кон’юнктуриі інвестиційного ринку, стратегії розвитку 
підприємства в майбутньомуі періоді за окремими об’єктами інвестування) 
можуть різкоі знизити очікувану прибутковість, підвищити рівень ризиків, 
погіршитиі інші показники інвестиційної привабливості підприємства. Це 
потребуєі прийняття рішення про своєчасний вихід з окремихі інвестиційних 
програм шляхом продажу окремих об’єктів інвестуванняі та реінвестування 
капіталу. З цією метою заі кожним об’єктом інвестування оцінюється ступінь 
майбутньої ліквідності. При цьому слід зазначити, що ліквідність об’єктіві 
інвестування оцінюється іншими методами, ніж ліквідність активіві діючого 
підприємства за балансом. За результатами оцінкиі здійснюється відбір 
об’єктів інвестування. 

7. Визначення необхідногоі обсягу інвестиційних ресурсів і оптимізація 
структури їхі джерел. Усі напрямки й форми інвестиційної діяльностіі 
підприємства здійснюються за рахунок інвестиційних ресурсів (усіі види 
грошових та інших активів для здійсненняі вкладень в об’єкти інвестування). 
У процесі реалізаціїі цього напрямку інвестиційної політики підприємства 
прогнозується загальнаі потреба в інвестиційних ресурсах, необхідних для 
здійсненняі інвестиційної діяльності в обсягах, що передбачаються (заі 
окремими етапами її здійснення); визначається можливість формуванняі 
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інвестиційних ресурсів за рахунок власних фінансових джерел; виходячи із 
ситуації на грошовому ринку, визначаєтьсяі доцільність залучення для 
інвестиційної діяльності позикового капіталу. У процесі оптимізації структури 
джерел інвестиційних ресурсіві забезпечується раціональне співвідношення 
.власних і позичених фінансовихі коштів, а також диверсифікованість 
позикових джерел фінансуванняі інвестицій за окремими кредиторами й 
потоками майбутніхі платежів. 

8. Формування й оцінка інвестиційного портфеляі підприємства, з 
урахуванням можливого залучення обсягу інвестиційнихі ресурсів, а також 
оцінки інвестиційних якостей окремихі об’єктів інвестування здійснюється 
формування сукупного інвестиційного портфеляі підприємства чи 
інвестиційного портфеля за окремими формамиі інвестування. При 
формуванні інвестиційного портфеля слід враховувати, що високий рівень 
прибутковості окремих об’єктів інвестуванняі рідко супроводжується 
мінімальним рівнем їх інвестиційних ризиківі і високим ступенем ліквідності. 
Тому в процесіі формування інвестиційного портфеля визначаються 
принципи його підборуі з урахуванням фінансового менталітету посередника 
(„консервативний”, „помірний” чи „агресивний” підхід до формування 
інвестиційного портфеляі). Кожен об’єкт інвестування, що відбирається, 
оптимізується заі співвідношенням рівня прибутковості, інвестиційного 
ризику та ліквідності. На заключному етапі формування інвестиційного 
портфеля проводитьсяі його оцінка й оптимізація за критеріями. 
Сформованийі інвестиційний портфель розглядається як сукупність 
інвестиційних програм, реалізованих у майбутньому періоді [3]. 

Таким чином, підприємство як об’єкт дослідженняі щодо формування 
обґрунтованого підходу до побудови своєїі інвестиційної політики, має певні 
особливості. Тому необхідноі враховувати системні властивості, що 
характеризують підприємство зі двох сторін: як підсистему промислового 
комплексу економікиі країни в цілому, що зумовлює основні параметриі його 
розвитку (галузеві та регіональні особливості, конкуренцію, споживачів і 
сегментацію ринку й ін.), які самостійну соціально-економічну систему, що 
постійно саморозвиваєтьсяі та самовдосконалюється. 
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Антикризове фінансове управлінняі є організованим управлінням, яке 

спрямоване на виявленняі ознак кризового стану та створення відповідних 
передумові для його своєчасного подолання з метою забезпеченняі 
відновлення життєздатності окремого підприємства, недопущення його 
банкрутстваі та ліквідації. 

Особливу увагу в антикризовому управлінніі необхідно приділяти 
фінансовому менеджменту, який поєднує ві собі стратегічні і тактичні 
елементи фінансового забезпеченняі підприємництва, які дозволяють 
керувати грошовими потоками іі знаходити оптимальні грошові вирішення. 
Посилення контролю заі грошовими коштами вкрай необхідно будь-якому 
підприємству, оскільки воно перебуває у стадії кризи. 

Приі формуванні системи антикризового фінансового управління 
доцільним єі вибір інструментів. На наш погляд, інструменти антикризовогоі 
фінансового управління суб’єктом економічної діяльності слід розглядатиі як 
сукупність з двох блоків: діагностика фінансовоі-економічного стану суб’єктом 
економічної діяльності; державні таі спеціальні інструменти антикризового 
фінансового управління. 

Діагностика – цеі процес детального та поглибленого аналізу проблем, 
виявленняі факторів, що впливають на них, підготовки всієїі необхідної 
інформації для прийняття рішення, а такожі виявлення головних аспектів 
взаємозв’язку між проблемами, загальнимиі цілями та результатами 
діяльності суб’єкта економічної діяльностіі [1]. 

Діагностика дозволяє виявляти причинноі-наслідкові зв’язки в 
дисфункціях менеджменту, а потімі переходити до побудови пояснювальної і 
прогнозної моделейі функціонування і розвитку суб’єкта економічної 
діяльності, здійснюючиі при цьому попередження його банкрутства. 

Процес діагностикиі суб’єкта економічної діяльності можна розглядати 
як системуі досліджень, які у сукупності дають змогу сформуватиі необхідні 
висновки стосовно стану, в якому опинивсяі суб’єкт економічної діяльності, та 
можливих шляхів виходуі з нього. 

Для стабільної діяльності суб’єкта господарюванняі оцінка симптомів 
кризи розвитку й діагностування йогоі фінансової кризи повинна 
здійснюватись задовго до проявуі її явних ознак. Кризовими симптомами 
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можна вважатиі будь-які ознаки чи прояви погіршення уі фінансовій та 
виробничо-господарській діяльності суб’єкта економічноїі діяльності, які 
можуть привести його до стануі фінансової кризи, і навіть до банкрутства. 
Подібнаі оцінка і прогноз симптомів кризи фінансової діяльностіі суб’єкта 
господарювання є предметом діагностики фінансової кризи. Об’єктом 
фінансової діагностики є ретроспективна і перспективнаі фінансова 
інформація, основним джерелом якої виступає фінансоваі звітність та дані 
управлінського обліку, інформація проі фінансовий стан суб’єкта економічної 
діяльності за результатамиі фінансового аналізу, а також комплекс внутрішніх 
іі зовнішніх факторів, що впливають на фінансово-економічнуі діяльність 
суб’єкта економічної діяльності, і ризиків йогоі функціонування. 

Залежно від ступеня деталізації дослідженняі стану суб’єкта економічної 
діяльності діагностика може проводитисяі поверхнево або поглиблено. У 
зв’язку з цимі у економічній літературі розрізняють: 

- експрес-діагностику (термометрі) – формальну оцінку фінансового 
стану суб’єкта економічної діяльностіі на основі регулярного обчислення 
відповідних коефіцієнтів іі даних балансу (ця методика має наступні цілі: 
виявити тенденції зміни стану суб’єкта економічної діяльності, провести 
аналіз фінансового обігу); 

- фундаментальну діагностику – всебічнуі і глибоку оцінку поточного 
стану суб’єкта економічноїі діяльності, виявлення причин його погіршення та 
очікуванихі тенденцій розвитку [2]. 

Успішність реалізації досліджень антикризовогоі фінансового 
управління багато в чому залежить віді інформаційних можливостей. 

Діагностика проводиться на основі використанняі інформації. Тому 
доцільно у антикризовому фінансовому управлінніі розглядати підсистему 
інформаційного забезпечення. 

Від якості використовуваноїі інформації при прийнятті управлінських 
рішень значною міроюі залежать обсяг витрат фінансових ресурсів, рівень 
прибутку, ринкова вартість суб’єкта економічної діяльності, альтернативність 
виборуі інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування таі 
інші показники. 

Характеризуючи склад основних користувачів даноїі інформації, слід 
зазначити, що коло інтересів їїі зовнішніх і внутрішніх споживачів суттєво 
відрізняється. Дляі зовнішніх користувачів значення має лише та частинаі 
інформації, яка характеризує результати фінансової діяльності суб’єктаі 
економічної діяльності і його фінансовий стан. 

Приі формуванні системи антикризового фінансового управління 
доцільним єі вибір інструментів. На наш погляд, інструменти антикризовогоі 
фінансового управління суб’єктом економічної діяльності слід розглядатиі як 
сукупність з двох блоків: діагностика фінансовоі-економічного стану суб’єктом 
економічної діяльності; державні таі спеціальні інструменти антикризового 
фінансового управління. 

Переважна частинаі цієї інформації міститься в офіційній фінансової 
звітностіі суб’єкта економічної діяльності. Внутрішні користувачі поряд зі 
перерахованою вище використовують значний обсяг інформації, щоі 
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становить комерційну таємницю, а також значне колоі фінансових 
показників, що формуються із зовнішніх джерел, які також входять в 
інформаційну систему антикризовогоі фінансового управління суб’єкта 
економічної діяльності. Результативність управлінняі суб’єктом економічної 
діяльності значною мірою визначається якістюі інформаційного 
забезпечення. Збір інформації для проведення діагностикиі фінансово-
економічного стану суб’єкта економічної діяльності здійснюєтьсяі як у самому 
суб’єкті економічної діяльності і, так і за його межами. У зв’язкуі з цим таку 
інформацію слід поділяти наі внутрішню і зовнішню. 

Залежно від цілейі діагностики фінансово-економічного стану суб’єкта 
економічної діяльностіі і глибини його проведення (поверхневий або 
глибокийі), необхідне формування певного пакету інформації. Так, дляі 
експрес-діагностики необхідна інформація про внутрішній стані суб’єкта 
економічної діяльності. Для фундаментальної діагностики необхіднаі більш 
детальна інформація, сюди входить також інформаціяі із зовнішніх джерел. 
Така інформація повинна дозволитиі виявити причини, обґрунтувати рішення 
і сформулювати рекомендаціїі щодо виходу з кризи. 

Водночас ізі зазначеними перевагами наведеної експрес-діагностики 
існують іі певні недоліки, які створюють передумови необ’єктивності приі 
аналізі, а також призводять до деяких проблемі у використанні, а саме: 

1) немає однозначнихі оцінок щодо величини й діапазону значень 
нормативнихі показників. Це можна пояснити різними масштабами 
діяльності, регіональними й галузевими особливостями та іншими 
причинами; 

2) показники ділової активності та рентабельності суб’єктаі економічної 
діяльності не мають нормативних значень. Дляі зіставлення таких показників 
використовують різні джерела інформації, а саме: звітність лідируючих у 
галузі суб’єктіві економічної діяльності, підприємств-конкурентів, промислові 
довідники, які, на жаль, можуть бути не завжди оптимальними; 

3) кожен окремий показник, що розраховується ві процесі аналізу, несе 
певну частку суттєвої інформації, тому варто аналізувати сукупність 
показників, що неі завжди приводить до однозначної думки щодо 
фінансовогоі стану суб’єкта економічної діяльності в цілому [3]. 

Фундаментальна діагностика фінансової кризи характеризує систему 
оцінкиі параметрів кризового фінансового розвитку суб’єкта економічної 
діяльності, здійснюваної на основі методів факторного аналізу іі 
прогнозування. 

Основними цілями фундаментальної діагностики фінансової кризиі є: 
поглиблення результатів оцінки кризових параметрів фінансовогоі розвитку 
суб’єкта економічної діяльності, отриманих у процесіі експрес-діагностики; 
підтвердження отриманої попередньої оцінки масштабіві кризового 
фінансового стану суб’єкта економічної діяльності; прогнозуванняі розвитку 
окремих факторів, що генерують загрозу фінансовоїі кризи суб’єкта 
економічної діяльності, та їхніх негативнихі наслідків; оцінка і прогнозування 
здатності суб’єкта економічноїі діяльності до нейтралізації фінансової кризи 
за рахунокі внутрішнього фінансового потенціалу. 
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Особливістю здійснення фундаментальної діагностикиі є те, що вона 
носить не тількиі ретроспективний, але й прогнозний характер, тобто оцінюєі 
перспективний стан фінансового потенціалу суб’єкта економічної діяльностіі 
під впливом можливих змін окремих факторів іі умов. Це визначає 
необхідність використання спеціальних методіві проведення такого 
фундаментального аналізу, які складають основуі його методичного апарату. 
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Згідно класифікації НБУ до внутрішніх ризиків банківської діяльності 

віднесеніі 9 основних категорій ризиків, які розподіляються наі 2 основні 
підкатегорії: квантифіковані ризики, тобто ризикиі які піддаються 
кількісному оцінюванню і метою управлінняі ними є оптимізація їх рівня; 
неквантифіковані ризики, які не піддаються кількісному оцінюванню [1]. 

Ціновіі фінансові ризики пов’язані з можливою зміною доходностіі чи 
вартості активів і зобов’язань банку внаслідокі зміни ринкових цін на 
фінансові та фізичніі активи, що перебувають на балансі банку, абоі 
обліковуються на позабалансових рахунках. Трьома основними банківськимиі 
ризиками, що належать до групи цінових фінансовихі ризиків, є ризик зміни 
відсоткових ставок, валютнийі ризик і ризик зміни вартості цінних паперів. 

Ризик зміни відсоткових ставок (відсотковий ризик) – цеі ймовірність 
фінансових втрат у зв'язку з мінливістюі відсоткових ставок на ринку 
впродовж певного періодуі часу в майбутньому. Ризик зміни відсоткової 
ставкиі (відсотковий ризик) супроводжує діяльність позичальників, 
кредиторів, власниківі цінних паперів, інвесторів. 

Валютний ризик визначається ймовірністюі втрат, пов'язаних зі зміною 
курсу однієї валютиі щодо іншої. Валютний ризик виникає в тихі суб'єктів 
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господарської діяльності, які мають на балансіі активні, пасивні або 
позабалансові статті, деноміновані ві іноземній валюті. 

Базисний ризик визначається ймовірністю структурнихі зрушень у 
різних відсоткових ставках. Іншими словами, цей ризик зумовлюється 
виникненням асиметрії в динаміціі окремих ставок (порівняльна 
характеристика) на противагу відсотковомуі ризику, який пов'язується зі 
змінами в рівняхі відсоткової ставки з плином часу (динамічна 
характеристика).  

Розробка стратегії мінімізації банківського ризику проходить ряді 
етапів: 

– Виявлення факторів, що збільшують і зменшуютьі конкретний вид 
ризику при здійсненні визначених банківськихі операцій. 

– Аналіз виявлених факторів з погляду силиі впливу на ризик. 
– Оцінка конкретного виду ризику. 
– Встановлення оптимального виду ризику. 
– Аналіз окремих операційі з погляду відповідності прийнятному рівню 

ризику. 
– Розробкаі заходів щодо зниження ризику. 
Для зниження рівняі процентного ризику банк може застосувати 

наступні інструменти: 
1. Залучення депозитів та видача кредитів ізі процентною ставкою, що 

плаває. Такі міри дозволяютьі банку вносити відповідні зміни в розмір 
процентноїі ставки по виданому кредиті відповідно до коливаньі ринкових 
процентних ставок. У результаті банк одержуєі можливість уникнути 
ймовірних втрат у випадку підвищенняі ринкової норми позичкового 
відсотка. 

2. Узгодження активіві і пасивів по термінах їхнього повернення. 
Узгодженняі активів і пасивів по термінах їхнього поверненняі можливо по 
всьому балансі банку (макрохеджування) чиі по конкретному активу і 
конкретному пасиву (мікроі хеджування). Для максимального хеджування 
процентного ризику терміниі повернення по активу і пасиву повинні цілкомі 
збігатися, що, однак, значним образом обмежує маневреністьі у діяльності 
банку. 

Процентний ризик містить уі собі інфляційний ризик – ризик збитків у 
результатіі знецінення сум відсотків, що сплачуються позичальником. 
Методомі його страхування є індексація, при якій уі кредитному договорі 
обмовляється, що сума платежу залежитьі від зміни визначеного індексу, 
наприклад, цін, аі також укладання поновлюваних (револьверних) позик на 
короткийі термін із правом їхнього поновлення і переглядуі рівня ставки [2].  

Для зниження валютного ризику банкі може використовувати наступні 
прийоми: 

1. Видача позичокі в одній валюті з умовою її погашенняі в іншій з 
урахуванням форвардного курсу, зафіксованогоі в кредитному договорі. Такі 
міри дозволяють банкуі застрахуватися від можливого падіння курсу валюти 
кредиту.  



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                213 

 

2. Форвардні валютні контракти. Це основний методі зниження 
валютного ризику. Такі операції припускають укладанняі термінових угод між 
банком і клієнтом проі купівлю-продаж іноземної валюти при фіксації ві угоді 
суми угоди і форвардного обмінного курсу.  

Серед усіх видів ризиків, з якими зіштовхуютьсяі банки, не найдеться 
іншого, каналу і контролюі якого приділяється стільки уваги в останні роки, 
як ризик процентних ставок, оскільки зміна рівняі процентних ставок може 
негативно впливати на доходиі і вартість банківських активів, пасивів і 
капіталу. 

Зміни рівня процентних ставок на ринку можутьі нанести втрата 
прибутковості банку, збільшуючи його витратиі фінансування, зменшуючи 
надходження по активах, скорочуючи вартістьі інвестицій акціонерів (чисту 
вартість або власний капіталі). Останнім часом у періоди коливань 
процентних ставокі банкіри змушені діяти в зовсім новій іі більш 
непередбаченому середовищі. 

Найбільш популярна стратегія хеджуванняі ризику процентних ставок, 
що використовують банки сьогодні, називається керування дисбалансами. Ця 
стратегія вимагає проведенняі аналізу термінів дії і можливостей зміни цін, 
зв'язаних з активами, що приносять процентний доход, банку, депозитами і 
позиками на грошовому ринку.  

Банк відносно захищений від ризику процентних ставок, тільки коли 
обсяги чуттєвих до змін процентнихі ставок активів і пасивів рівні. У цьомуі 
випадку процентні надходження по активах і витратиі фінансування 
змінюються в однаковій пропорції, тобто дисбалансі банку буде дорівнює 
нулеві і його ЧПМі буде стабільна незалежно від напрямку змін процентнихі 
ставок. Однак, як показує практика, нульовий дисбалансі не гарантує повний 
захист від процентного ризику, оскільки процентні ставки по активах і 
зобов'язаннямі у дійсності можуть мінятися в різному ступені. 

Важлива особливість показника середньозваженого терміну погашення 
зі погляду керування ризиком полягає в тому, щоі він вимірює чутливість 
ринкової вартості фінансових інструментіві до змін процентних ставок. 

Оскільки більший середньозваженийі термін погашення припускає 
велику чутливість до зміні процентних ставок, це рівняння говорить про те, 
що для зведення до нуля загального ризикуі процентних ставок банку вартість 
банківських пасивів повиннаі мінятися трохи в більшому ступені чим вартістьі 
активів. Чим більше дисбаланс середньозважених термінів погашення, тим 
більше чуттєвою буде акціонерний капітал банкуі до змін процентних ставок. 

Список використаних джерел: 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ І КРЕДИТОРСЬКОЮІ 
ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Роман Шаравара, 
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри правознавства та 

фінансів, перший заступник директора Полтавського інституту 
економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» 
Дмитро Усенко,  

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Полтавського 

інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний  
університет розвитку людини «Україна» 

 
Аналіз стану дебіторської та кредиторськоїі заборгованості передбачає 

вивчення причин виникнення заборгованості. Дляі поліпшення фінансового 
стану підприємства необхідно: слідкувати заі співвідношенням дебіторської і 
кредиторської заборгованості. Значне перевищенняі дебіторської 
заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємстваі і робить 
необхідним залучення додаткових джерел фінансування; по можливості 
орієнтуватися на зменшення кількості замовниківі для зниження ризику 
несплати, який є значнимі при наявності монопольного замовника; 
контролювати стані розрахунків за простроченою заборгованістю. В умовах 
інфляціїі будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство 
реально отримує лише частину боргу; своєчасно виявляти недопустимі види 
дебіторської таі кредиторської заборгованості, до яких в першу чергуі 
відноситься прострочена заборгованість постачальникам і прострочена 
заборгованістьі покупців понад 3-х місяців, по платежахі до бюджету тощо [1]. 

Основнимиі завданнями управління дебіторською заборгованістю є: 
недопущення неплатежіві покупцями для запобігання утворенню 
простроченої дебіторської заборгованості; розробка чіткої стратегії і тактики 
комерційного кредитуванняі і практичне використання методики 
забезпечення ефективної політикиі продажів і реалізації продукції; 
прогнозування і забезпеченняі своєчасного надходження сум дебіторської 
заборгованості; безперервний наскрізнийі аналіз дебіторської заборгованості. 

При управлінні дебіторською заборгованістюі враховується також вплив 
факторів зовнішнього середовища, такихі як неоднаковий вплив інфляції на 
різні товари, криза неплатежів, недосконалість процедури банкрутства, 
недосконалість законодавчоїі бази. 

На сьогодні управління дебіторською заборгованістю наі підприємстві є 
пріоритетним, так як це пов’язаноі з управлінням значними грошовими 
потоками, що визначаютьі забезпеченість підприємства власними коштами. 

Повнота рішення цихі завдань і буде визначати ефективність 
управління дебіторськоюі заборгованістю [2]. 

Послаблення розрахункових умов, що збільшує суму дебіторської 
заборгованості покупців, маєі свої переваги і недоліки. Так, з одногоі боку – це 
зростання обсягу продажу продукції таі прибутку, а з іншого – збільшення 
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суми безнадійнихі боргів та додаткові фінансові витрати через наявністьі на 
балансі дебіторської заборгованості. 

Рівень ділової активностіі підприємства у сфері розрахункових відносин 
характеризується станомі дебіторської та кредиторської заборгованості, їх 
розміром таі якістю, що має суттєвий вплив на фінансовийі стан 
підприємства. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість виникаютьі в результаті 
розрахунків підприємства з покупцями, постачальникамиі і підрядчиками, 
податковими і фінансовими органами, органамиі соціального страхування, 
працівниками, підзвітними особами. Значні розміриі дебіторської і 
кредиторської заборгованості призводять до самовільногоі перерозподілу 
оборотних коштів між підприємствами. 

Схематично, в кругообігу фінансових ресурсів цей процесі можна 
відобразити так: «джерела фінансових ресурсів» → «кредиторськаі 
заборгованість» → «дебіторська заборгованість» → «розміщення фінансових 
ресурсів» → «використанняі фінансових ресурсів» → «результат ефективного 
розміщення та використанняі фінансових ресурсів (джерела або втрати)». 

Можна стверджувати, що дебіторська та кредиторська заборгованість 
являють собоюі сполучну ланку в процесах формування та розміщенняі 
фінансових ресурсів підприємств. 

Загально відомо, що кредиторськаі заборгованість є джерелом 
формування фінансових ресурсів підприємства, дебіторська – напрямком 
розміщення та використання фінансових ресурсів. 

Формами дебіторської та кредиторської заборгованості можуть бутиі 
грошова, матеріальна та вексельна [3]. 

Суть аналізу та управління дебіторською заборгованістюі полягає в 
наступному. Її рівень визначається підприємствомі враховуючи умови 
розрахунків зі своїми клієнтами. Якщоі ці умови жорсткі, то знижується обсяг 
продажуі продукції, так як покупці не в змозіі придбати товар в кредит і , 
відповідно, зменшуєтьсяі величина дебіторської заборгованості клієнтів. З 
іншого боку, якщо розрахункові умови послаблюються, з’являється більше 
замовників, зростає товарообіг і, відповідно, сума дебіторської заборгованості. 
Послаблення розрахункових умов, що збільшує суму дебіторськоїі 
заборгованості покупців, має свої переваги і недоліки. Так, з одного боку – це 
зростання обсягуі продажу продукції та прибутку, а з іншогоі – збільшення 
суми безнадійних боргів та додаткові фінансовіі витрати через наявність на 
балансі дебіторської заборгованості. 

Вивчаючи питання управління дебіторською заборгованістю, варто 
наголоситиі на одному з методів розрахунку з покупцями, що широко 
використовується в країнах з розвинутоюі економікою – методом надання 
знижок за дострокові оплати. За умов інфляції будь-яка відстрочка платежуі 
призводить до того, що підприємство-виробник реальноі одержує лише 
частину вартості реалізованої продукції. Томуі підприємству інколи вигідніше 
зробити знижку на реалізованийі товар за умови швидкої оплати рахунків, 
ніжі втратити більшу суму в результаті інфляції. 
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Якщоі відносини між підприємствами передбачають можливість 
виникнення дебіторськоїі заборгованості, в договорах необхідно передбачати 
штрафні санкціїі за несвоєчасну оплату покупцями вартості товарів, готовоїі 
продукції, робіт і послуг. 

Кредиторська заборгованість постачальникамі може розглядатись як 
безкоштовна позика нашому підприємству. Коли б в обороті підприємства не 
булоі коштів, то підприємству довелося б брати позикуі в банку або 
використовувати свій власний капіталі для сплати боргів постачальникам. 
Вигідність кредиторської заборгованостіі підприємства полягає в тому, що 
заощаджуються коштиі на сплату відсотків банку у випадку, колиі 
постачальники одразу вимагають гроші за товар. 

Протеі підприємство не завжди зацікавлене в одержанні такогоі кредиту 
та оперуванні рахунками кредиторів-постачальників. Постачальники, як 
правило, пропонують значні знижки, коли рахункиі за товар здійснюються 
одразу, або через декількаі днів після одержання рахунку-фактури. У такомуі 
випадку найважливіше вирішити, чи скористатися знижкою іі оплатити 
рахунки одразу, чи купити товари ві кредит і отримати кредиторську 
заборгованість на балансі. Якщо скористатись знижкою, то підприємство 
виграє наі сумі  самої знижки, але програє на відсотках, які треба сплатити 
банку за надану позикуі для розрахунків з постачальниками, а також 
втратитьі можливість мати безвідсотковий кредит. Скористатись знижкою 
доцільноі тоді, коли виграш перевищує витрати. 

В сучаснихі умовах гостро постає питання ефективного контролю 
дебіторськоїі і кредиторської заборгованості. При здійсненні контролю 
дебіторськоїі і кредиторської заборгованостей потрібно приділяти увагу 
наступнимі питанням: 

1) забезпечувати юридичну обґрунтованість кожної сумиі дебіторської та 
кредиторської заборгованості; 

2) з’ясовувати їхі причини та прораховувати наслідки; 
3) вияснити, чиі вживаються необхідні заходи щодо стягнення 

дебіторської заборгованості, чи є реальна можливість погашення 
кредиторської заборгованості; 

4) з’ясувати, чи проводилася інвентаризація розрахунків наі 
підприємстві і чи не минув строк позовноїі давності. 

В умовахі ринкової економіки суб’єкти господарювання в межах 
чинногоі законодавства вільні у виборі покупців, обсягів реалізаціїі продукції, 
формуванні кредитної політики. Це потребує свідомогоі оперативного впливу 
з метою надання процесам утворенняі дебіторської та кредиторської 
заборгованості визначеної спрямованості йі одержання бажаних результатів. 
Мета аналізу й оперативногоі регулювання дебіторської та кредиторської 
заборгованості полягає уі своєчасному реагуванні на ситуації, що складаються, 
прийняттіі поточних рішень, посиленні контролю за виконанням рішень. 
Оскільки управління являє собою інформаційний процес, тоі аналіз, будучи 
його функцією, покликаний формувати інформацію, необхідну для прийняття 
виважених і обґрунтованих рішень, виходячи із ситуації, що склалася, 
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наявних тенденційі та перспектив подальшої співпраці з економічними 
партнерами. 

Список використаних джерел: 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ  
Роман Шаравара, 

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри правознавства та 
фінансів, перший заступник директора Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» 

 
У сучасниї умовах розвитку економічної системи України досить 

актуальною постала проблема розробки ефективної системи управлінняі 
ризиками в комерційних банках. Кредитування є найбільші ризиковою 
операцією для банків, і в тойі же час залишається однією з найвагоміших ві 
структурі процентних доходів банку. Ефективність банківської діяльностіі 
значною мірою залежить від якості управління ризиками. 

Кредитний ризик – ризик невиконання позичальником (контрагентом 
банку) зобов’язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата 
позичальником відсотків і основного боргуі за кредитними операціями 
проводитиметься з відхиленнями віді умов кредитної угоди або взагалі не 
проводитиметься).Створити цілком безризиковий портфель неможливо і 
недоцільно. Однак своєчасне погашення позичок і відсотків поі них багато в 
чому визначає успішну роботуі банку. До основних інструментів управління 
ризиком можнаі віднести: 

– страхування (попереднє резервування ресурсів, призначених дляі 
компенсації негативного впливу ризиків). Головним є те, що застосування 
цього інструменту є проявом неможливостіі управління ризиком і не включає 
дій поі зниженню рівня цього ризику, який здебільшого єі систематичним, 
незалежним від банку; 

– резервування (самострахування). Особливістюі даного методу є 
обов'язкове попереднє визначення рівняі та розмірів створюваного фонду в 
залежності віді конкретних умов. Найчастіше воно є об'єктом державногоі 
контролю; 

– хеджування – форма страхування, що полягає ві укладанні 
«балансуючої» угоди. Визначальною є витратність методуі поряд із 
безприбутковістю та беззбитковістю реалізації компенсуючоїі угоди проти 
базисної; 
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– розподіл між учасниками. Метод, який застосовується найбільше і 
полягає у відшуканніі джерел повернення коштів в контрагента (застава, 
порука, гарантія), які повністю або частково компенсують ризикі банку; 

– диверсифікація – розміщення фінансових ресурсів у більші ніж один 
вид активів, що слабо корелюютьі один з одним. Таким чином збільшується 
кількістьі об'єктів ризик-менеджменту, але зменшується величина втраті від 
одного активу; 

– уникнення ризику, включаючи відмовуі від здійснення операції; 
– прийняття ризику, тобто відмоваі від застосування будь-яких 

інструментів при проведенніі операції. 
Існує декілька основних способів уникнути кредитногоі ризику, 

досягнути його зниження. 
Першим з нихі є оцінка кредитоспроможності. Кредитні працівники 

віддають перевагуі цьому методові, оскільки він дозволяє запобігти 
практичноі цілком усім можливим втратам, пов'язаним з неповерненнямі 
кредиту. До визначення кредитоспроможності існує багато різнихі підходів. 
Критерії, за якими виробляється оцінка позичальника, індивідуальні для 
кожного банку і ґрунтуються наі його практичному досвіді. Ці критерії 
періодично переглядаються, що забезпечує пристосування аналізу до умов, 
щоі змінюються, і підвищує його ефективність[1]. 

Наступним способомі є моніторинг позичальника у процесі 
кредитування. Моніторингі можна визначити як проведення систематичного 
аналізу господарськоїі діяльності позичальника, його фінансового стану, а 
такожі комплекс інших заходів, які направлені на зменшенняі кредитного 
ризику – ризику неповернення кредиту та несплатиі відсотків за ним 
протягом дії кредиту. 

Щобі уникнути проблемної позики працівник банку повинен 
передбачатиі її появу, знаючи причини виникнення та враховуючиі ознаки. 
Лише суворий контроль за кредитним проектомі в цілому дозволяє 
забезпечити безпеку, надійність іі прибутковість кредитних операцій 
комерційних банків.  

Існують принципи, які є важливими для успішної кредитної діяльностіі 
будь-якого банку: 

– банк повинен мати своюі систему моніторингу кредитних операцій; 
– система моніторингу маєі бути безперервною та оперативною; 
– проведення заходів щодоі супроводження кредитних проектів, які 

направляються на зниженняі рівня ризику невиконання боржником своїх 
зобов'язань; 

– організаціяі моніторингу повинна сприяти покращенню відносин між 
кредиторомі та позичальником; 

– банк повинен враховувати особливості бізнесуі щодо супроводження 
кожного проекту, що кредитується; 

– кредитнийі контроль повинен здійснюватись найбільш 
кваліфікованими та досвідченимиі працівниками банку. 

При здійсненні контролю за реалізацієюі кредитного проекту слід 
враховувати, що оцінка кредитоспроможностіі позичальника дає визначення 
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ступеня ризиків тільки наі дату оцінки, тобто на дату видачі кредиту, а в 
подальшому ступінь ризику може змінюватись. Адже банкіри повинні 
прагнути уникати ризиків абоі зменшувати їх навіть більше, ніж інші 
кредитори, оскільки дають у позику не свої власніі гроші, а кошти своїх 
кредиторів. 

В сучаснихі умовах дуже дієвим способом є лімітування кредитногоі 
портфелю. Лімітування є формою контролюі за формуванням кредитного 
портфеля банку, яка полягаєі у встановленні максимально можливих розмірів 
видачі позички, а також зменшення розмірів видаваних кредитів одномуі 
позичальникові. Цей спосіб застосовується, коли банк неі цілком упевнений у 
достатній кредитоспроможності клієнта. Зменшенийі розмір кредиту 
дозволяє знизити рівень втрат уі випадку його неповернення [2]. 

В країнах з розвинутоюі фінансовою системою вироблений дієвий 
механізм страхування кредитів. Страхування кредиту передбачаає повну 
передачу ризику йогоі неповернення страховій компанії. Існує багато різних 
варіантіві страхування кредитів, але усі витрати по страхуваннюі звичайно 
відносяться на позичальників. В даний часі така форма захисту від ризику не 
поширенаі у зв'язку з відсутністю надійних страхових кампаній. 

В Україні зараз поширений спосіб залучення достатньогоі забезпечення. 
Цей метод практично цілком гарантує банковіі повернення кредиту і відсотків 
по ньому. Сліді зазначити, що розмір забезпечення позички повинен 
покриватиі не тільки сам кредит, але і відсотки. Перевага повинна надаватися 
заставі рухомого і нерухомогоі майна. Такі форми забезпечення як 
поручительство (гарантії) юридичних осіб, страхування можуть бути 
використані лишеі при наданні кредиту надійним позичальникам або уі разі 
прийняття у забезпечення гарантій Уряду України, гарантій банків, 
зареєстрованих як юридичні особи уі країнах, віднесених до категорії А. Однак 
пріоритеті по захисту від ризику повинен віддаватися неі забезпеченню, 
призначеному для покриття збитків у випадкуі втрат, а аналізові 
кредитоспроможності, що повинен передбачитиі можливі збитки. Кредит 
видається не для того, щоб для його повернення приходилося продавати 
якісьі активи, а для повернення на основі окупностіі і прибутку від заходу, 
який кредитується. 

Які відомо, кредитний ризик банку зростає в міруі збільшення 
загального обсягу кредитування і рівня концентраціїі кредитів серед 
обмеженого числа позичальників. Тому банкамі слід намагатися при 
незмінному обсязі кредитних вкладеньі надавати кредити на більш дрібні 
суми більшійі кількості незалежних один від одного клієнтів. Цейі спосіб 
зниження ризику має назву диверсифікації кредитногоі портфелю. 

Серед основних критеріїв диверсифікації, що можутьі застосовуватись 
комерційними банками у нашій країні, найбільші доцільно виділити наступні: 

– склад позичальників – дрібної, середньоїі і великої груп – залежно від 
розміру капіталуі підприємства;  

– територіальне розміщення позичальників, тобто розподіл кредитнихі 
вкладень між клієнтами, що діють у різнихі регіонах країни;  

– регулювання видачі кредитів за строкамиі (коротко, середньо та 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  220   Полтавський інститут економіки і права  

 

довгострокові позики), враховуючи приі цьому, що чим довший строк 
кредитування, тимі вищий рівень ризику;  

– призначення позик (сезонні, наі поповнення оборотного капіталу, на 
будівництво і т.д.); 

– вид забезпечення (залежно від якості відповіднихі активів); 
– галузева належність позичальника (відповідно до стануі і перспектив 

розвитку різних галузей економіки); 
– платоспроможністьі позичальників; 
– способи забезпечення повернення наданих кредитів; 
– відповідністьі напрямків кредитних вкладень кредитній політиці 

банку; 
– іншіі критерії, які впливають на величину кредитного ризику. 
Можливо також застосування сполучених схем компенсації ризикуі 

втрат. Наприклад, і деяке підвищення ставки, іі залучення достатнього 
забезпечення. 

Підсумовуючи зазначене, потрібно зауважитиі що: 
– ризик-менеджмент є невід'ємною частиною здійсненняі діяльності 

будь-якої організації; 
– підвищення рівня ризикованостіі операцій та застосування нових 

механізмів взаємодії зі клієнтами визначає зростання ролі ризик-
менеджмету, щоі знаходить своє відображення у набуванні виключного праваі 
на блокування операцій і зміні підпорядкованості ві структурі банку; 

– необхідність постійного удосконалення інструментів, методикі та 
моделей оцінки ризику потребує постійного підвищенняі рівня кваліфікації 
ризик-менеджерів, адаптації моделей таі врахування закордонного досвіду; 

– потреба в оперативному виконанніі або блокуванні операцій визначає 
поступовий перехід доі індивідуальної або колективної авторизації, оцінки 
ризиків іі прийнятті рішень; 

– необхідність більш оперативного реагування таі вдосконалення 
стратегій управління ризиками зумовлює зростання відповідальностіі 
колегіальних банківських структур. 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

Світлана Шерстюк,  
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кафедри цивільно-правових дисциплін, трудового та аграрного права  
Державного біотехнологічного університету 

 
Оскільки кредитно-банківська система України має життєво важливе зна-

чення для економіки країни, вона є об’єктом постійного нагляду та регулювання 
як з боку Національного банку України (далі - НБУ), так і з боку вищих органів 
державної влади та управління. 

 Взагалі, нагляд як метод фінансового контролю – це здійснення контро-
льних функцій відповідними органами фінансового контролю стосовно 
суб‘єктів, що отримали від цього органу дозвіл або ліцензію на здійснення 
певних видів діяльності. НБУ виконує нагляд за діяльністю комерційних банків 
та інших фінансово-кредитних установ, які здійснюють банківську діяльність на 
підставі дозволу (ліцензії) НБУ на проведення банківських операцій. 

Головна мета банківського нагляду – безпека та фінансова стабільність 
банківської системи, захист інтересів вкладників та кредиторів. Зміст нагляду 
визначається повноваженнями, встановленими Законом України «Про націо-
нальний банк» (ст. 55), згідно до якого НБУ здійснює постійний нагляд за 
дотриманням банками та іншими фінансово-кредитними установами банківсь-
кого законодавства, нормативних актів НБУ та економічних нормативів[1]. 

Банківський нагляд існує в різних формах уже сотні років і, майже, в усіх 
країнах. Так, аналогічно до України, у Великобританії, Італії, Нідерландах, 
Португалії, Іспанії та ряді інших країн банківський нагляд уповноважені 
здійснювати також виключно центральні банки. Дійсно, центральний банк є 
ядром фінансової системи і банківський нагляд є його прямою і цілком природ-
ною функцією. 

Сучасна державна політика по відношенню до банків зосереджується в 
різних правових актах – законах, постановах та інструкціях, що видаються 
різними уповноваженими органами. За своїми цілями ці акти поділяються на 
акти так званого пруденційного або інакше «розумного» регулювання та акти 
економічного регулювання. До пруденційного регулювання відносять видання 
правових актів, метою яких є мінімізація можливих ризиків банків і забезпечен-
ня стійкості та стабільності існування як окремої банківської установи, так і 
банківської системи в цілому. Це, зокрема, межі кредитування, рівні мінімаль-
ного капіталу, ступінь ліквідності тощо. До економічного регулювання відносять 
регулювання, спрямоване на досягнення економічних цілей. Наприклад, норми 
обов‘язкових резервів. 

Робота по банківському нагляду здійснюється по трьох основних напрям-
ках: 

1) загальний нагляд; 
2) інтенсивний нагляд; 
3) нагляд високого ступеня. 
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Загальний нагляд полягає в контролі за дотриманням економічних норма-
тивів та перевірці інших звітів, що надаються банками. Його здійснюють регіо-
нальні управління НБУ і, як правило, він поширюється на фінансово стійкі 
банки, які мають добру ділову репутацію. 

Інтенсивний нагляд розповсюджується на банки та інші фінансово-
кредитні установи, які періодично порушують економічні нормативи, а також 
припускаються інших незначних порушень і не відзначаються фінансовою 
стабільністю. 

Нагляд високого ступеня може застосовуватися щодо тих банків та інших 
фінансово-кредитних установ, які систематично (два та більше разів протягом 
року) порушують економічні нормативи та допускають інші значні порушення 
або мають незадовільний фінансовий стан. 

У відповідності до Положення про порядок застосування НБУ заходів 
впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства орган 
банківського нагляду може застосувати також особливий захід для виправлення 
несприятливого становища в банку – режим фінансового оздоровлення[2]. 

Режим фінансового оздоровлення – це система не примусових та примусо-
вих заходів, спрямованих на збільшення обсягу капіталу до необхідного рівня 
протягом визначеного НБУ періоду з метою відновлення ліквідності та платос-
проможності та усунення порушень, які призвели комерційний банк до збитко-
вої діяльності або скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень. 

Переведення комерційного банку в режим фінансового оздоровлення 
здійснюється відповідно до постанови Правління НБУ або за рішенням Комісії 
НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків за наявності відповідних 
підстав на строк не більше 12-ти місяців. Підставами для переведення ко-
мерційного банкув режим фінансового оздоровлення є віднесення банку до 
категорії проблемних, відсутність необхідного рівня капіталу, порушення норм 
банківського законодавства. 

У разі, якщо програма фінансового оздоровлення не виконана протягом 
встановленого строку і основні показники діяльності не покращились або 
погіршились, Правління НБУ за поданням відповідного підрозділу системи 
банківського нагляду та на підставі висновку територіального управління НБУ 
приймає рішення про скасування режиму фінансового оздоровлення та про 
ліквідацію комерційного банку. 

На жаль, в умовахвійни і, як наслідок внутрішньої нестабільної фінансової 
ситуації, НБУ буде змушений все частіше застосовувати такий захід як режим 
фінансового оздоровлення до комерційних банків України і, не завжди він дасть 
позитивні результати. Але, в банківській системі, після постійного й регулярного 
застосування НБУ тих чи інших видів контрольно-наглядової діяльності, дійсно 
«виживає» сильніший. 
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ІДЕЯ БРАТЕРСТВА-РІВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ  

ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 
Олексій Штепа, 

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії  
Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 
 
Ідея братерства-рівності із давніх часів визначає поведінку українців та 

їх політичну історію, що ми і спробуємо обгрунтувати в цій статті. Братерство 
на побутовому рівні розглядається як надзвичайно велика дружба, що може 
порівнюватись з братським єднанням. В українських народних переказах, каз-
ках, піснях, легендах багато героїв мали «побратимів» – близьких друзів та 
соратників, що пліч-о-пліч з ними долали всі труднощі та біди. На українсь-
ких теренах з ХVІ століття, відомі духовні братства, а в середині ХІХ століття 
існувало і політичне за спрямованістю Кирило-Мефодіївське братство. 
Надзвичайно потужний вплив на вітчизняні етногенез та державотворчі про-
цеси мало так зване військове братерство (давноруських дружинників, запо-
розьких козаків, воїнів ОУН-УПА, учасників військових дій на Сході країни в 
2014-2018 роках тощо). Крім того, у свідомості окремих українців все ще жи-
вий політичний міф про «братерство трьох східнослов'янських народів». Зро-
зуміло, що такого роду міфи проходять випробування щодо їх ролі й значи-
мості у суспільній свідомості як на рівні теоретичному (науковий дискурс) так 
і на рівні соціальної практики – шляхом оптимізації міжетнічних контактів 
народів, які просто зобов’язані віднаходити нову якість солідарних взаємин. 

У сучасному науковому дискурсі замість поняття «братерство» най-
частіше застосовується термін «солідарність», який використаємо і ми. Аналіз 
вітчизняної культури та поведінкових настанов українців дає змогу зробити 
висновок, що ідеологія солідарності органічно вписується в зміст стереотипів 
української ментальності, оскільки базується на глибинних народних тра-
диціях і способі життя українців. 

На слушну думку українського філософа В.-Ю. Даниліва, «поняття 
солідарність поширюється у двох напрямках. З одного боку, цей термін озна-
чає  «для спільної мети», з іншого вінмає такий зміст: «Всі відповідають за 
одного, а один відповідає за всіх». Інакше кажучи, солідарність засвідчує ко-
лективну відповідальність, навіть більше того – колективну вину» [1, с. 91].  

Отже, братерство (солідарність) являє собою ідею консолідації соціуму з 
метою досягнення спільної мети та несення солідарної відповідальності за ре-
зультати колективної діяльності. Такий її зміст як елемента суспільної ідео-
логії, зокрема, може обмежити контрпродуктивний український 
індивідуалізм, подолати правовий нігілізм та громадянську пасивність вітчиз-
няного етносу. 

Вітчизняний правознавець О. Павлишин слушно зауважує, що 
солідарність може розглядатися як філософсько-правовий концепт, як взаєм-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-12#Text


Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  224   Полтавський інститут економіки і права  

 

на відповідальність особи та держави, забезпечення якої є однією з ознак 
сформованості громадянського суспільства та реалізації у ньому принципу 
верховенства права [4, с. 101]. Його тезу доповнює і Ю-В. Данилів, який зазна-
чає, що держава, згідно з солідаризмом, – це витвір або продукт соціальних 
інститутів, вона є необхідною і найвищою цінністю людського співжиття, од-
ним із складових феномена природного права, який грунтується на розумі [1, 
с. 118]. 

Таким чином, ідея солідаризму корелює з ментальною настою українців 
про турботливу Матір-Україну та її люблячих дітей. ЇЇ інкорпорація до змісту 
суспільної ідеології може сприяти подоланню такої деструктивної в державо-
творчому дискурсі поведінкової настанови нації як анархізм. 

Ідея братерства (солідарності) нерозривно пов'язана з уявленням про 
рівність, адже справжні брати – діти Матері-України – не можуть не бути 
рівними. У контексті цього дослідження під рівністю ми, передусім, розуміємо 
однаковий правовий статус усіх членів соціуму, тобто рівність перед законом, 
або формальну рівність. Звісно, досягнення абсолютної рівності не можливе, 
оскільки різні індивіди можуть перебувати в різному становищі, бути наділені 
неоднаковими соціально значущими характеристиками, мати різні здібності 
та фізичні можливості. Саме тому теоретики права виділяють також поняття 
фактичної рівності, яка полягає в гарантуванні будь-якій людині можливості 
реалізації своїх прав та інтересів із врахуванням її індивідуальних особливо-
стей. Ще Г. Сковорода із цього приводу розмірковував: «чи не дивина, що 
один у багатстві бідний, а другий у бідності вдоволений? Нерівна усім 
рівність… І що дурніше, ніж рівна рівність, яку дурні надаремно намагаються 
запровадити у світі?» [5, с. 19]. Виходячи із цього, мислитель відкидав ідею 
«утопічного соціалізму» з його безумовною, а тому – нездійсненною рівністю. 

Надзвичайно важливим для оптимізації вітчизняного державотворчого 
процесу є питання балансу між свободою та рівністю. У західних демократич-
них суспільствах рівність індивідів перед законом є головною метою боротьби 
за свободу. Проте рівність перед законом, що утверджується завдяки існуван-
ню в соціумі свободи, неминуче призводить до матеріальної нерівності, вна-
слідок чого виникає соціальне напруження. 

Українська історія має досить багато прикладів того, як свобода прино-
силась у жертву заради утвердження рівності. Виходячи з цього, окремі до-
слідники, зокрема М. Юрій заявляли, що традиційно український менталітет 
віддає перевагу ідеї рівності над ідеєю свободи [7, с. 200]. Однак, звернувшись 
до роботи Алексіса де Токвіля «Демократія в Америці», ми побачимо, що такі 
поведінкові автоматизми не є характерною рисою лише вітчизняного етносу. 
Автор, зазначав, що «демократичні народи завжди любили і люблять рівність, 
проте існують певні історичні епохи, коли ця їхня пристрасть сягає меж не-
стями… Тоді люди накидаються на рівність як на здобич і ставляться до неї як 
до коштовного скарбу, що його хочуть у них викрасти. Пристрасть до рівності 
заполонює усі закутки людського серця, вона його переповнює і оволодіває 
ним цілковито… Марна річ показувати їм, як свобода вислизає з їхніх рук у 
той час, як вони дивляться в інший бік: вони не бачать, або, точніше, в цілому 
всесвіті вони здатні вгледіти лиш один єдиний предмет своїх пожадань» [6, с. 
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408]. Таким чином, у бутті будь-якої соціальної спільноти може настати час, 
коли вона поступається ідеєю свободи на користь ідеї рівності. У вітчизняній 
історії це, зокрема, був період визвольних змагань 1917-1922 років, коли така 
довгоочікувана свобода та незалежність були недалекоглядно обміняні 
українським соціумом на демагогічні обіцянки рівності та соціальної справед-
ливості.  

Крім того, деякі автори визначають деструктивний вплив цієї ідеї на віт-
чизняні державотворчі процеси. Зокрема, О. Донченко та Ю. Романенко за-
уважують, що зворотним боком анігілятивної рівності (бачення крізь призму 
видовищної ситуації) є байдужість до інших людей. У поєднанні з інтровер-
тивним менталітетом українців, на їх думку, ця байдужість переростає у кру-
гову поруку, анархізм та корупцію [2, с. 189]. Дане твердження, безумовно, має 
право на існування, проте, звертаючись до праці того ж Алексіса де Токвіля, 
зазначимо, що «поки соціальні умови рівні, кожна людина залюбки зами-
кається в собі, забуваючи про суспільство» [6, с. 524]. Така реакція на рівність 
не є притаманною лише українцям, а скоріше буде характерною в тій чи іншій 
мірі для кожної демократичної нації. Саме тому важливим завданням націо-
нального державотворення є формування ефективних політико-правових ін-
ститутів та розробка суспільної правової ідеології, метою якої і стане корегу-
вання вад етнічного характеру. 

Французький філософ наголошує, що «сьогодні народи вже не можуть 
відмовитись від рівності, але від них залежить, чи вона приведе до рабства, а 
чи свободи, до освіти чи до варварства, до процвітання чи до злиднів» [6, с. 
576]. Тому національна ідея рівності цілком здатна виконувати конструктивну 
роль у вітчизняному державотворчому процесі. Варто згадати досвід передо-
вих країн світу, де це суспільне благо захищене законом (принаймні формаль-
но). Відсутність же реальної рівності в українському соціумі зумовлює не лише 
соціальну напругу та нестабільність, але й виступає додатковим чинником 
стресогенезу етнічної правової ментальності. Недарма деякі аналітики після 
подій Революції Гідності пророкували вибух Революції Рівності, яка, нарешті, 
покладе край існуванню кланово-олігархічної системи в Україні та відкриє їй 
шлях до побудови на своїх теренах ефективної правової держави. 

На сьогодні ідея рівності знайшла своє відображення і в основному за-
коні нашої держави. Конституція України декларує, що громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [3]. Проте за 
сучасних умов реалії суспільного життя свідчать про суто декларативний ха-
рактер наведеної норми. У бутті українського соціуму майновий стан та 
соціальне становища індивіда має надзвичайно велике, а подекуди і 
вирішальне значення. Така ситуація може в перспективі призвести до нової 
хвилі протистояння між різними соціальними групами – тими індивідами, хто 
є рівним «більшою мірою» і їх антагоністами – тими членами суспільства, що 
де-факто задекларованої рівності не отримали. 
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СТАН І ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗ-
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Одним із найважливіших завдань, які постали перед Україною, є необхід-

ність переходу країни в цілому та її регіонів від декларативного проголошення 
основних принципів сталого розвитку до розробки та реалізації концепції сталого 
розвитку  та конкретних механізмів її забезпечення. Все це пов’язано з посилен-
ням таких сучасних глобальних проблем, як: несприятливий стан навколишнього 
природного середовища, невідповідність розвитку економіки основним постула-
там ідеології сталого розвитку, що призводить до виснаження ресурсного потенці-
алу країни, неефективність державної політики у сфері сталого розвитку, з одного 
боку, та нагальна необхідність відповідати взятим на себе зобов’язанням в умовах 
активізації дій міжнародного співтовариства у цьому напряму – з іншого. 

Мета дослідження полягає в теоретико-правовому аналізі правових проблем, 
що стоять на заваді побудови суспільства сталого розвитку в Україні. 

Правовим аспектам забезпечення  сталого розвитку присвячені одиничні 
праці, які пов’язуються з іменами М. Бринчука,  О. Лукашевої, А. Коваленка, І. 
Каракаша, І. Костимикіна, М. Мастушкіна,  Ф. Раянова та А. Урсула. Не зменшую-
чи значення  розробок цих науковців, необхідно  визнати, що напрацьовані ними 
здобутки потребують додаткового розвитку у контексті дослідження проблем 
правового забезпечення концепції сталого розвитку в Україні. 

Характеризуючи стан українського правового забезпечення концепції стало-
го розвитку, слід зазначити наявність чималої кількості дефектів, що лише відда-
ляють Українську державу від загальносвітової моделі розвитку. На фоні збіль-
шення загального об’єму нормативно-правових актів прослідковується тенденція 
до безсистемності у: формуванні правового масиву                  нормативно-правових 
актів, що призводить до невиправданої поспішності у прийнятті нормативно-
правових актів; порушенні пріоритетів правового регулювання; недодержанні 
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правил законодавчої техніки; декларативності положень цих актів та недостат-
ньому рівні  юридичної сили; підміни якості нормативно-правових актів кількістю; 
незбалансованості  в системі діючого законодавства, прийнятті нових законів без 
ув’язки з існуючими тощо. 

Наявність прогалин у загальнонаціональному законодавстві та недостатня 
оперативність з боку законодавчої гілки влади спонукає до невиправданої практи-
ки «випереджаючої правотворчості».  

Діюче законодавство не забезпечує повною мірою  завдання, що стоять на 
шляху побудови суспільства сталого розвитку, і тут загальними нормами про 
охорону навколишнього середовища не обійтись. Необхідна ціла низка норматив-
но-правових актів. Логічно припустити, що регулювання цих суспільних відносин 
нормами права має знайти послідовне відображення в галузевому законодавстві.    

Важливою перепоною на шляху переходу до сталого розвитку є невизначе-
ність та незакріпленість на законодавчому рівні показників сталого розвитку. При 
створенні правової бази сталого розвитку необхідно якомога ширше впроваджува-
ти в законодавчу практику використання показників сталого розвитку. Теоретична 
нерозробленість та правова неврегульованість питань, пов’язаних із визначенням 
показників сталого розвитку, викликають складнощі при визначенні цих показни-
ків.   На міжнародному рівні розроблено проект індикаторів сталого розвитку, 
який включає 134 показники. Головний підхід заснований на тому, що сталий 
розвиток – це соціо-економічна модель, спрямована на збереження миру на всій 
планеті, розумне задоволення потреб людей при одночасному поліпшенні якості 
життя населення, дбайливе використання природних ресурсів. 

Однією з  причин такого стану речей є той факт, що законодавець при роз-
робці нормативно-правових актів не спирається на наукові розробки  та не приді-
ляє належної уваги проблемі відповідності актів, що приймаються міжнародним 
документам у цій сфері. Прийнявши «Порядок денний на ХХІ століття», міжнаро-
дне співтовариство виробило політико-правову основу захисту навколишнього 
середовища і цим самим дало змогу окремим державам брати їх за основу при 
опрацюванні власної політики у цій сфері. 

Больовою точкою  правового забезпечення сталого розвитку в Україні є від-
сутність єдиної концепції побудови суспільства сталого розвитку, результатом чого 
є відсутність таких програмних документів як Концепція сталого розвитку Украї-
ни, План дій з переходу до сталого розвитку та інших програмних документів. 
Першочерговим завданням має бути затвердження Національної концепції 
сталого розвитку. Наявність такої концепції дозволила би впорядкувати законо-
давство України у цій сфері та знизила б можливість прийняття «непотрібних»  
нормативно-правових актів. Важко не погодитися з думкою М. Бринчука:  «З 
точки зору сталого розвитку екологічне законодавство повинно містити випере-
джаючі норми, які будуть закріплювати передові механізми та інструменти забез-
печення екологічної безпеки, пов’язаного з ним необхідної якості життя і сталого 
природокористування як бази переходу до сталого розвитку» [1, с. 53].  

Незважаючи на актуальність та конструктивність поставлених завдань в 
«Порядку денному на ХХІ століття» та «Плані виконання рішень на найвищому 
рівні», не можна сказати, що положення цих документів знайшли своє відобра-
ження в проекті Закону України «Про стратегію сталого розвитку України до 2030 
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року» [3]. Перш за все, проблеми, які відображаються в положеннях проекту 
Закону, не  субординовані за їх значимістю у вирішенні завдань переходу до 
суспільства сталого розвитку. Очевидно, що певні проблеми є більш значимими, 
пріоритетними, домінуючими по відношенню до інших. Саме тому необхідно було 
виокремити певні напрями та впроваджувати їх в життя послідовно, відповідно до 
їх значимості. На наше глибоке переконання, пріоритетні значення повинні мати 
загальнополітичні засоби – прийняття на найвищому державному рівні політич-
них зобов’язань та відповідальності за розробку державної стратегії сталого 
розвитку, підготовка нормативно-правової бази, підвищення ролі міжнародної 
співпраці у сфері сталого розвитку, створення спеціального органу (відомства), 
який відповідав би за впровадження в життя програми побудови суспільства 
сталого розвитку. 

Не менш важливою перешкодою, що стоїть на шляху побудови суспільства 
сталого розвитку, є проблема правової культури населення. Низький рівень 
правової культури, моральне падіння суспільства, байдужість – ось загальний фон, 
який має місце сьогодні. Складається така ситуація, коли не лише пересічні 
громадяни, але й посадові особи органів державної  влади  мають низький рівень 
знань  законодавства про охорону навколишнього середовища. Якщо вони не 
знають законодавства, яке повинні виконувати, то наївно очікувати, що рішення, 
які  ними приймаються, будуть екологічно обґрунтованими.  

Ще однією з причин, що впливають на   забезпечення сталого розвитку, є 
дефіцит фахівців та їх некомпетентність.  Поряд з існуючими та функціоную-
чими спеціальними державними службами, відповідальними за охорону природи 
та забезпечення сталого розвитку, необхідна «екологізація» всіх державних служб. 
Однак головною перешкодою їх чіткої орієнтації на реалізацію стратегії сталого 
розвитку в Україні є та обставина, що «вся система управління природокористу-
ванням зазнає дефіциту кваліфікованих спеціалістів, які були б сприйнятливими  
до нових вимог еколого-економічної політики та здатними повністю нейтралізува-
ти економічну безграмотність урядових чиновників та господарських керівників» 
[2, с. 185]. 

До цього часу не прийнято жодних  суттєвих  заходів з  екологізації навчання 
та перепідготовки державних службовців та керівників усіх рівнів. Разом із тим, 
зрозуміло, що зводити стратегію сталого розвитку до проблем екологізації, при-
наймні  нелогічно. Не меншу занепокоєність викликає турбота про теперішні, а 
тим паче прийдешні покоління. 

 Для успішної реалізації ідеї сталого розвитку не менш важливим залиша-
ється впровадження таких елементів: 

 –  інформування всіх верст населення про проблеми сталого розвитку. 
Незважаючи на те, що ця концепція в даний момент знаходиться в центрі  уваги 
світового співтовариства, в Україні для більшості людей її положення є невідоми-
ми; 

 – залучення місцевого самоврядування до побудови суспільства сталого 
розвитку, оскільки сталий розвиток передбачає тісну взаємодію всіх секторів 
суспільного життя, що є проблематичним при централізованому управлінні; 

 – вдосконалення нормативної бази; необхідно створити сприятливі но-
рмативно-правові умови для сталого розвитку: усунути декларативні та застарілі 
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норми; більше акцентувати увагу на законодавчому забезпеченні, а ніж на підза-
конному;      подолати колізії в законодавстві шляхом їх аналізу тощо; 

 – забезпечення процедурними механізмами правового регулювання. 
Необхідно закріпити норми, які стимулювати б громадян до поведінки відповідної 
ідеології сталого розвитку; 

 –  не зайвим було б змінити практику  прийняття нормативно-правових 
актів, коли оминається їх обговорення із зацікавленими верствами суспільства. 
Законодавство України передбачає можливість громадян брати участь в обгово-
ренні законопроектів з питань екології та вносити пропозиції до державних 
органів, як того вимагає світове співтовариство, але це право залишається лише на 
папері. 

Практика світового співтовариства поки що не дає досконалих і завершених 
прикладів переходу до суспільства сталого розвитку. Але безперечним є той факт, 
що першочерговим завданням є подолання перешкод у правовій сфері. Питання  
про характер та роль нормотворчості заслуговує на особливу увагу, оскільки саме 
створення відповідних норм має сприяти виживанню людства, і як наслідок – має 
внести певну упорядкованість у відносини людини та природи, що і є однією з 
основних цілей сталого розвитку. Саме тому одним із перших кроків на шляху 
побудови суспільства сталого розвитку має стати  подолання правових перешкод. 
Аналіз цих перешкод дасть змогу знайти правильні рішення, що будуть сприяти 
переходу до побудови суспільства сталого розвитку. 

Підводячи підсумок всьому вищевикладеному, можна сказати, що Україна 
має потенціал для виходу на шлях сталого розвитку, однак для реалізації цього 
потенціалу необхідно докласти немало зусиль, особливо у сфері формування 
необхідної правової бази та формування нового мислення у громадян України. 
Першим кроком до суспільства сталого розвитку повинна стати підтримка законо-
давчими та виконавчими органами влади ідеї переходу до сталого розвитку. 
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Медіація існує в Україні вже понад 20 років, однак, до теперішнього часу 

вона так і не здобула повсюдного поширення та не стала частиною культури 
врегулювання спорів. За останні п’ять років ситуація значною мірою покра-
щилася, адже державою було усвідомлено необхідність розвитку цього 
напрямку в контексті реалізації взятих на себе зобов'язань щодо забезпечення 
доступу до правосуддя, підвищення інвестиційної привабливості України, 
сприяння зняттю соціальної напруги в суспільстві. Певною мірою, покращен-
ню ситуації допомогла досить висока законодавча активність. При цьому пи-
тання місця та необхідності впровадження медіації потребує подальших до-
сліджень. 

Медіація в господарському процесі України перебуває на стадії станов-
лення, про це свідчать наукові дослідження даного інституту таких вітчизня-
них учених, як О. В. Белінська, В. Б. Бучко, А. П. Гаврилішин, В. П. Козирєва, 
В. В. Медведська, Ю. В. Розман та інших. Проте низка питань, що стосуються 
впровадження цієї форми вирішення спорів у господарський процес, є недо-
статньо розробленими та потребують подальшого дослідження. 

Термін «медіація» прийшов до нас з латинської мови (mediatio) та озна-
чає «посередництво». У міжнародному праві медіація означає посередництво 
третьої, незаінтересованої держави в міжнародному спорі суб’єктів міжнарод-
ного права; у приватному праві це один з альтернативних (позасудових) ме-
тодів вирішення конфліктів, згідно з яким незаінтересований посередник 
(медіатор) допомагає сторонам досягнути щляхом переговорів добровільної та 
взаємовигідної угоди. 

На думку Г.В. Єрьоменко, медіація — це процес переговорів, у якому для 
вирішення конфлікту залучається медіатор (посередник), який організовує 
переговори між сторонами, вислуховує їх аргументацію щодо суті спору та ак-
тивно допомагає сторонам оцінити можливість прийняття самостійного та 
компромісного рішення для задоволення інтересів усіх учасників переговорів. 
Аналізуючи подане визначення, варто зазначити, що мета участі медіатора в 
спорі — задоволення інтересів не всіх учасників, а лише сторін спору, оскільки 
сам медіатор є незаінтересованим учасником переговорів.  

 Цей інститут існує вже кілька сотень років і використовується в багатьох 
державах світу (Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Канада, 
Німеччина, Нова Зеландія, Франція тощо). Альтернативне врегулювання – це 
група процесів, за допомогою яких вирішуються конфлікти без звернення до 
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судових органів і здійснюється, як правило, недержавним органом чи приват-
ною особою, та ґрунтується на принципах добровільності, нейтральності, 
конфіденційності, диспозитивності, рівності сторін тощо. 

Медіація передбачає врегулювання правового конфлікту за допомогою 
незалежного, нейтрального посередника, який сприяє сторонам у досягненні 
згоди.  

Легальне визначення медіації наведено в Директиві Європейського пар-
ламенту та Ради «Про деякі аспекти медіації в цивільних та господарських 
правовідносинах» від 21.05.2008 № 2008/52/ЄС, де медіація визначається як 
структурований процес, незалежно від його назви чи посилання на нього, за 
допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються самостійно, на 
добровільній основі досягти згоди для вирішення спору за підтримки медіа-
тора. У зв’язку з такою багатоманітністю визначень поняття «медіація» можна 
стверджувати, що медіація — це вид альтернативного врегулювання спорів, 
метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допома-
гає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації та проаналізувати 
конфліктну ситуації таким чином, щоб вони самі змоги обрати той варіант 
рішення, який задовольнив би інтереси й потреби всіх учасників конфлікту. 

Відповідно до Закону України «Про медіацію»медіація – це позасудова 
добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за 
допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або 
врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів. 

Умовами застосування процедури медіації в господарському процесі є: 
1) наявність спору; 2) автономія волі сторін на його вирішення шляхом 
медіації. Медіація в господарському процесі характеризується такими ознака-
ми: 1) медіація – це добровільний і конфіденційний процес – структурована 
процедура вирішення господарського спору; 2) допомогу сторонам спору 
надає незалежний професійний посередник (медіатор) шляхом організації 
переговорів для узгодження інтересів сторін; 3) рішення в результаті медіації 
приймається сторонами спору самостійно.  

При цьому в Законі вказується, що медіація проводиться за взаємною 
згодою сторін медіації з урахуванням принципів добровільності, конфіденцій-
ності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, самовизна-
чення та рівності прав сторін медіації. 

Під час медіації медіатор як нейтральна третя особа повинен бути неза-
лежним від сторін медіації, органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, їх посадових та службових осіб, інших фізичних і юридичних 
осіб.   

В даному документі встановлюється, що медіатор не може надавати сто-
ронам медіації консультації та рекомендації щодо конфлікту (спору), якщо 
сторони не домовилися про інше 

Імплементація інституту медіації до судової системи здійснюється за 
принципом органічного «вбудовування» медіації в наявну правову систему. 
Зокрема, інститут медіації доповнює (а не змінює) такі чинні правові інститу-
ти, як мирова угода в цивільному та господарському процесах тощо. У справі 
популяризації медіації як ефективного механізму вирішення спорів суди мо-
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жуть відігравати вагому роль, проте введення обов’язкової медіації навіть у 
вузьких категоріях справ, як пропонувалося попередніми законопроектами, 
на первинному етапі розвитку медіації є передчасним. Тому закон відтворює 
текст ст. 5 Директиви 2008/52/ЄC та запроваджує модель добровільної прису-
дової медіації, де суд має право рекомендувати медіацію сторонам, а сторони 
можуть відмовитися від цього.  

При цьому в законі недостатньо визначена відповідальність медіатора. У 
країнах та в асоційованих членів Європейського Союзу медіатори несуть дис-
циплінарну, цивільну та кримінальну відповідальність за дії або бездіяльність 
під час медіації. Для прикладу, у законодавстві Сербії передбачено, що медіа-
тор несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну сторонам через неви-
конання ним Кодексу етики, у зв’язку з протиправною поведінкою, а також за 
дії, вчинені навмисно або з необережності. У Хорватії медіатор несе 
відповідальність за порушення конфіденційності, а також за шкоду, завдану 
сторонам.  

Кримінальна ж відповідальність медіаторів передбачена у законодавстві 
Туреччини та Бельгії. У Туреччині медіаторам може загрожувати позбавлення 
волі на строк до шести місяців за порушення конфіденційності. Медіаторів в 
Бельгії можуть позбавити волі на строк від одного до трьох років або зо-
бов’язати сплатити штраф у межах від 100 до 1000 євро за порушення умов 
конфіденційності 

Господарський процесуальний кодекс України потребує додаткових 
змін. Зокрема, необхідно наділити посередника (медіатора) правом знайоми-
тися з матеріалами справи, щодо якої розпочато процедуру медіації. На основі 
зібраної інформації медіатор може здійснити аналіз конфлікту щодо сторін, 
предмета й підстав спору, передбачити специфічні інтереси сторін, ступінь 
важливості спірних питань для кожної з них, позиції та інтереси сторін, їх за-
цікавленість у співпраці з опонентом, когнітивні, мотиваційні та емоційні 
чинники виникнення конфлікту тощо. 

Український та світовий досвід доводять ефективність медіації у госпо-
дарських правовідносинах. В цій сфері медіація застосовується не лише для 
вирішення існуючих спорів, але й як дієвий спосіб профілактики виникнення 
спорів в майбутньому (партнерська медіація). Коло питань з приводу яких 
суб’єкти господарювання можуть звернутися до процедури медіації майже не 
обмежено. Безумовною перевагою медіації для таких суб'єктів є конфіден-
ційність процедури, швидкість, економічність та можливість збереження 
відносин у майбутньому. Однак, незважаючи на це - медіація досі не є 
розповсюдженою серед суб'єктів господарювання в Україні внаслідок низької 
поінформованості про її існування. Як зазначалося вище велике значення в 
цьому сенсі мають судді, яким мають бути надані повноваження щодо інфор-
мування учасників судового процесу. 

07.08.2019 р. Міністром юстиції України було підписано від імені 
України Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про Міжнародні угоди про 
врегулювання спорів за результатами медіації (Сінгапурська конвенція про 
медіацію).  
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Підписання та ратифікація Сінгапурської конвенції про медіацію накла-
дає на Україну зобов'язання щодо забезпечення виконання її умов. Зокрема, 
необхідно врегулювати питання щодо сфери застосування медіації, процедури 
її проведення, статусу медіаторів. Також має бути визначено компетентний 
орган до якого мають звертатися задля забезпечення виконання угод про вре-
гулювання спору за результатами медіації.  

В Україні інститут медіації перебуває на стадії зародження, що й зумо-
влює та пояснює наявність численних наукових підходів до визначення її ролі. 
Зауважимо, що таким результатом, на який націлена медіація, є не просто 
примирення сторін, досягнення згоди для вирішення спору між ними, а 
прийняття компромісного рішення. Примирення сторін, досягнення згоди 
для вирішення спору між ними за переліком питань, що потребують урегулю-
вання, є лише стадіями на шляху до досягнення кінцевого результату – ком-
промісного вирішення спору. 
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ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Олег Біланов, 
старший викладач кафедри філософії та суспільних наук  

Полтавського державного медичного університету 
 
Якщо раніше мова йшла про факт материнства, який базувався на підс-

таві кровних відносин, то сучасний прорив у сфері медицини та репродуктив-
них технологій дозволяє розглядати й інші підстави для виникнення вказаних 
правовідносин. 

Договір сурогатного материнства є ключовим механізмом процесу реа-
лізації сурогатного материнства. Завдяки його положенням відбувається весь 
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шлях сурогатного материнства, виконуються зобов'язання, окреслюються 
права, визначається роль кожної зі сторін до, під час і після вагітності. 

До схожих висновків приходять інші науковці та практикуючі юристи, 
зазначаючи, що такі специфічні правовідносини на сьогодні регламентуються 
виключно договором, оскільки належне законодавче регулювання фактично 
відсутнє [1, c. 174]. 

Слушно зазначає Ю. Левчук, що,по суті,договір про надання послуг су-
рогатного материнства на сьогодні є єдиним актом, в якому можливопередба-
чити варіанти розвитку подій з метою забезпечення безспірності подальших 
відносин [2, c. 82]. 

Особливу увагу вчені приділяють визначенню у договорі сурогатного 
материнства правам та обов’язкам сурогатної̈ матері. На думку А. П. Голова-
щук вказані питання повинні регулюватися цивільно-правовим договором, 
укладеним між сурогатною матір’ю, потенційними батьками тамедичним за-
кладом. Оскільки, на думку вченої, за допомогою положень договору можливо 
захистити інтереси учасників програми сурогатного материнства [3, c. 3]. 

На противагу викладеному, деякі науковці вбачають у визначених обов'-
язках сурогатної матері обмеження прав. Такі висновки пов'язують з тим, що 
жінка повинна виконувати рекомендації лікаря та обмежена у прийнятті рі-
шення щодо свого тіла протягом всієї вагітності. Окрім того, сурогатна мати не 
може вирішувати будь-які інші питання без узгодження з потенційними бать-
ками [4, с. 47]. 

Кодексом Республіки Казахстан про шлюб та сім'ю визначено, що дого-
вір сурогатного материнства укладається у письмовій формі та підлягає нота-
ріальному посвідченню. Вказаний договір повинен містити інформацію про 
подружжя, які є замовниками, та сурогатної матері; порядок та умови здійс-
нення оплати на утримання сурогатної матері; права, обов'язки та відповіда-
льність сторін; розмір та порядок компенсації; форс-мажорні та інші обстави-
ни [5]. 

Однією з обов'язкових умов укладення договору сурогатного материнст-
ва за законодавством Ізраїлю є отримання згоди відповідного урядової комісії, 
до складу якої входять працівники соціальних та релігійних служб, а також лі-
карів [6]. 

М. В. Сопель визначає чотири умови за яких укладення договору з при-
воду сурогатного материнства вважаєтьсядійсним. По-перше, сурогатна матір 
повинна бути одруженою і мати своїхдітей, а її чоловік повинен брати участь в 
укладенні договору. Щодо потенційних батьків, то обов'язковою умовою для 
жінки є  неможливістьсамостійно виносити і народити дитину. Одночасно 
один з подружжя обов'язково повинен бути донором генетичного матеріалу 
[7, c. 317]. 

М. П. Юніна оглядаючи міжнародну практику підтверджує той висно-
вок, що єдиного підходу у держав до питань регулювання договору сурогатно-
го материнства немає. На думку вченої, належне врегулювання питань, що 
виникають під час застосування допоміжних репродуктивних технологій, мо-
жливе у випадку прийняття міжнародних нормативно-правових актів [8, c. 
88]. 
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Аналізуючи міжнародний досвід, можна зробити висновки, що вимоги 
до договору сурогатного материнства є схожими. В першу чергу, договір укла-
дається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Далі дого-
вір повинен визначати індивідуальні особливості конкретного випадку та з 
урахуванням законодавства, яким регулюється порядок його  укладання. 

Варто звернути увагу, що у зв’язку з тим, що за національним українсь-
ким законодавством порядок укладення договору сурогатного материнства та 
його істотні умови визначаються загальними положеннями про договір, спе-
цифіка вказаного договору не враховується. Таким чином, перед науковцями 
стоїть чітке завдання щодо визначення правової природи досліджуваного ви-
ду договору та його істотних умов.  

У науковій літературі можна зустріти різні пропозиції щодо істотних ви-
мог договору. Деякі вчені вважають, що до істотних умов варто віднести місце 
проживання сурогатної матері під час вагітності; правові наслідки, що можуть 
наступати у разі недотриманням сурогатною матір’ю медичних вимог, в ре-
зультаті чого може виникнути загроза життю та здоров’ю майбутньої дитини 
[9, с. 194].  

На нашу думку, у кожному конкретному випадку сторони договору по-
винні максимально детально прописати всі умови, щоб вподальшому уникну-
ти спорів та судових тяганин. 

В цілому, у кожному договорі сурогатного материнства необхідно чітко 
визначити наступні умови. По-перше, оплатність чи безоплатність наданих 
послуг сурогатною матір'ю, по-друге, ризики та відповідальність сторін у ви-
падку порушення умов договору, а також, конфіденційність, строки протягом 
який потенційні батьки можуть забрати свою дитину, форс-мажорні обстави-
ни, що виключають відповідальність сторін. 
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Вікторія Васіна, 
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Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий  

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
  

Розвиток та становлення у сучасній Україні правового суспільства вно-
сить суттєві зміни у взаємовідносини людини і держави та зумовлює ство-
рення відповідних засад для найактивніших проявів правової свободи людини 
та забезпечення своєрідного механізму їх стимулювання, що призначений за-
безпечувати, з одного боку, найбільш вільне волевиявлення свободи, а з дру-
гого – правовий режим обмежень для держави. Із проголошенням незалеж-
ності та прийняттям Конституції в Україні уже зроблені перші кроки, які свід-
чать про те, що наша держава іде шляхом побудови правової держави, одним 
із найважливіших принципів якої, є положення про верховенство права, що 
передбачає такий розвиток національної правової системи, який відповідає 
загальновизнаним нормам міжнародного права та загальноприйнятим між-
народно-правовим стандартам. На сьогоднішній день, ми можемо спостеріга-
ти процеси, які свідчать про те, що наша країна змушена приймати серйозні 
виклики і по збереженню державного суверенітету та територіальної ціліснос-
ті, і по докорінній перебудові системи державного управління, і по реформу-
ванню економічної системи у відповідності до європейських стандартів рин-
кової економіки. За таких умов, передбачається, що одним із основних пріо-
ритетів діяльності держави є збереження економічної безпеки країни, яка є 
однією із найважливіших характеристик та критерієм ефективного функціо-
нування національної економіки. 

Економічна безпека характеризується таким станом економіки та інсти-
тутів влади, за якого забезпечується гарантований захист національних інте-
ресів, гармонійний, соціальноорієнтований розвиток країни уцілому,  достат-
ній економічний та оборонний потенціал навіть за найнесприятливіших варі-
антів розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів [1]. Основними напрямами 
державної політики національної безпеки України в економічній, соціальній 
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та технологічній сферах є: недопущення незаконного використання бюджет-
них коштів і державних ресурсів; забезпечення пріоритетності у структурі 
економіці наукомістких галузей та екологічно чистих технологій; забезпечен-
ня пропорційності територіального та соціально-економічного розвитку різ-
них регіонів; недопущення монополізації галузей економіки; контроль за екс-
портно-імпортною діяльністю; боротьба з протиправною економічною діяль-
ністю; запобігання відтіканню кадрів за кордон; створення більш ефективної 
системи медичного обслуговування; дослідження та усунення причин, що ве-
дуть до поляризації та розшарування населення; недопущення кризових де-
мографічних тенденцій; створення та реалізація ефективної системи соціаль-
ного захисту; сприяння духовному та культурному розвитку населення; захист 
прав споживачів; вжиття комплексних заходів щодо захисту та розвитку нау-
ково-технологічного потенціалу; виявлення та усунення причин науково- тех-
нологічного відставання України; створення ефективних механізмів боротьби 
з відтіканням інтелектуального та наукового потенціалу за межі України [2]. 

Економічна безпека відіграє вирішальну роль у досягненні економічно-
го суверенітету держави, забезпеченні економічного розвитку, реалізації ефе-
ктивної соціальної політики, убезпеченні суспільства від екологічних стихій, 
зростанні національної конкурентоспроможності в умовах міжнародної еко-
номічної взаємозалежності. Створення ефективної системи економічної без-
пеки держави дає можливість вчасно виявляти загрози національним еконо-
мічним інтересам і запобігати заподіянню збитків соціально-економічній сис-
темі в цілому. Поліпшення системи економічної безпеки набуває особливої 
актуальності для країн, які переживають трансформаційну кризу та загост-
рення притаманних їй суперечностей.  

Економічній безпеці по праву належить центральне місце в системі на-
ціональної безпеки, оскільки вона є основою для належного функціонування 
всіх елементів, що відносяться до цієї системи: політичної,соціальної, військо-
вої, екологічної, технологічної, інформаційної безпеки тощо. Це зумовлено 
тим, що належне забезпечення рівня національної конкурентоспроможності, 
військово-політичної стабільності,надійної обороноздатності, ефективної со-
ціальної політики, злагоди в моральному і духовному житті суспільства, роз-
витку науково-технічного прогресу, захисту інформації та запорука безпечно-
го екологічного стану неможливі без міцної та ефективної економіки. [3]. От-
же, можна дійти висновку, що, ефективне, цілеспрямоване та стабільне забез-
печення економічної безпеки держави може виступати основою та  гарантом її 
суверенітету, незалежності і територіальної цілісності.  
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Всі організації громадянського суспільства  представляють партикулярні 

інтереси, і саме в цьому є суть плюралістичного суспільства.Питання в тому, 
як ці інтереси репрезентуються та вносяться в політичний процес. Вцьому 
контексті Україна потребує змін як у органах державного управління, так і в 
образімислення самого громадянського суспільства. 

План дій Україна – ЄС містить у собі наголос на розвитку місцевого са-
моврядування відповідно до Європейськоїхартії місцевого самоврядування. 
Він також передбачає зміцнення громадянськогосуспільства згідно з принци-
пами свободи асоціацій та об’єднань та можливості і правагромадян впливати 
на процес прийняття рішень.Міжнародний досвід має стати викликом для 
України на шляху до запровадження міжнародних стандартів та механізмів, 
які б відповідали правовому, культурному таінституційному полю країни. 

Ефективно розбудоване громадянське суспільство, як система громадсь-
ких організацій, яку можна використати, існувало, наприклад, під час приходу 
нацистів до влади у 30-хроках. Тому глибоко розбудована система громадсь-
ких організацій ще не рятуєсуспільство від хибних кроків. 

Громадські організації в Україні саморозвиваються, але для такого роз-
витку потрібні законодавчі умови. В Україні такі умови є достатньо сприятли-
вими, але проблема існує зфінансовою підтримкою. У світі організації фінан-
суються або корпоративно, абоцивілізованим бізнесом, який в Україні ще не 
виріс до такого рівня. У нас реальною єпідтримка різного роду фондів, в чому 
є свої переваги та недоліки. Першим мінусом є те,що це є невітчизняні гравці 
політичного чи бізнесового поля, що свідчить про певну нашувідсталість. 

Демократія як форма правління передбачає два шляхи  народовладдя – 
безпосередню і представницьку демократію. Ці дві форми визначені фактично 
якрівноправні. Одна із значних проблем української держави полягає в тому, 
що нашіполітики надзвичайно активно розвивали саме форму представниць-
кої демократії. Багаторазів за часи української державності мінялись законо-
проекти, які мали на метівдосконалити представницьку демократію. Деякі з 
них вели до покращення, деякі – допогіршення, проте всі вони були направ-
лені на одне – перерозподіл влади між тими чиіншими органами представни-
цької демократії. 

Основними сферами взаємодії між владою та громадянським суспільст-
вом на  місцевому рівні залишаються: надання соціальних послуг; гендерна та 
молодіжнаполітики; євроінтеграція та, найбільш резонансні, тарифи на жит-
лово-комунальні послугиі питання міської забудови, де діяльність третього се-
ктору активізувалася як відповідь напевні порушення з боку влади. 

Посилити роль громадськості у вирішенні питань місцевого значення 
можна  шляхом вирішення певних правових питань, бо говорити про способи 
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підвищення рівнядовіри до громадських організацій, наприклад, досить скла-
дно. Першим з таких варіантівє підвищення прозорості діяльності органів мі-
сцевого самоврядування в першу чергу шляхом внесення змін до закону «Про 
місцеве самоврядування», а також проведення реформування державної ко-
мунальної преси з тим, щоб вона могла контролюватидіяльність органів міс-
цевої влади та громадських організацій на місцях. Інноваційнимелементом 
має стати запровадження електронного врядування та вдосконаленнярегулю-
вання адміністративних процедур, досвід чого є, наприклад, в Прибалтійськи-
хкраїнах. Необхідною є також персоніфікація виборчих систем та забезпечен-
ня можливостібезпосереднього впливу громадськості на політику на місцях; 
прийняття закону промісцевий референдум та удосконалення законодавства 
про неурядові організації. 

Варто розглядати громадські організації як суб’єкти муніципального 
консалтингу та агентів впровадження практик місцевого самоврядування. 
Муніципальний консалтинг єпідсистемою адміністративно-політичного кон-
салтингу, що розрахована для наданняконсультацій органам місцевого само-
врядування. Є консультації для вищих органів влади,і є система консультацій 
для громадських організацій, які працюють з органами публічноївлади. Так 
от, муніципальний консалтинг є підсистемою. Нам необхідно подумати про 
те,як розвинути цю підсистему, незалежно від того, яка законодавча база за-
раз існує. Колиговоримо про муніципальний консалтинг, варто брати до уваги 
не стільки центриполітичного аналізу, скільки центри соціально-
економічного аналізу, тому що наразі цебільш важливо. 

Українське громадянське суспільство стане більш цінним, якщо його 
представники  навчаться чітко заявляти, за що конкретно вони виступають, а 
не проти чого. 

 
ІДЕОЛОГІЯ «БРАТЕРСТВА» В АКСІОЛОГІЇ РАДЯНСЬКОГО  

БУДЕННЯ  КРІЗЬ ПРИЗМУ АГІТАЦІЙНОГО ПЛАКАТУ 
Андрій Коношенко,   

магістр історії, учитель історії Полтавської 
загальноосвітньої школи № 9 

 
Вся радянська пропаганда була побудована на концепції триєдності 

слов’янських народів – українського, російського і білоруського, які мають 
спільне минуле і походили із одної колиски Київської Русі. Ця комуністична 
пропагандистська ідея мала своє відображення в радянських агітаційних пла-
катах, що впливало негативним чином на населення, яке щиро вірило у звер-
хність старшого брата. Подібної концепції дотримується і президент росії во-
лодимир путін, який мріє відродити СРСР версії 2.0 великою кров’ю українців, 
так само як свого часу створив Радянський Союз Володимир Ленін. Українці 
які не вважають росію братами і ніяк не хочуть мати з росіянами спільне май-
бутнє боряться за своє європейське майбутнє. 

Метою даної статті є показати як саме була вибудована агітація за допо-
могою плакатів і яким чином вона впливала на народні маси. 
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Один із витворів ідеологічного мистецтва, в якому було намагання пока-
зати братерство українського та російського народів, був плакат «В братській 
дружбі – наша сила!» 1954 року, написаний художником Віктором Семенови-
чем Івановим. Віктор Семенович Іванов (1909-1968 рр.) - радянський худож-
ник, Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1955), Лауреат двох Сталінських пре-
мій (1946, 1949 рр.), творив у стилі соціалістичного реалізму, мова плакату -
російська.  

У 1654 році були підписані Березневі статті гетьманом славного козаць-
кого війська Богдана Хмельницького. Березневі статті 1654 року (статті Богда-
на Хмельницького) — комплекс документів, що реґламентували політичне і 
правове становище Гетьманщини після Переяславської ради і включення Ук-
раїни до складу Московського царства [1]. Плакат присвяченій трьохсотій річ-
ниці «возз’єднання» України та росії, суть якої зображена у написі по середині 
між українцем справа та росіянином зліва, які тримаються один з одним за 
руки, символізуючи нерозривну міць і єдність. Українець одягнутий у виши-
ванку, яку в ті часи сприймали як сільський одяг і яку так полюбляв одягати 
перший генеральний секретар ЦК КПРС Микита Хрущов. Росіянин же одяг-
нутий у піджак під яким звичайна біла сорочка, як і потрібно для звичайного 
пролетаря, і цим самим показується вищість росіянина над українцем, адже 
Радянський Союз тримається саме на диктатурі пролетаріату. 

На честь святкування трьохсотої річниці, так званого возз’єднання Укра-
їни та росії у квітні 1954 року Верховна Рада СРСР прийняла Закон “Про пере-
дачу Кримської області зі складу Російської федерації до складу Української 
РСР” [4, с.139]. Це був, так би мовити, «подарунок» від старшого брата, яким 
вважає себе росія. Крим, який уже у 2014 році, буде незаконно анексований 
росієї до 360-ї річниці Березневих статей. 

Стосовно самого лозунгу «В братській дружбі – наша сила!», то він зо-
бражений на червоному фоні, який у Радянському союзі вважався символом 
соціалізму і комунізму. З цього напису можна зробити висновок що росія пла-
нує йти до «щасливого комуністичного» майбутнього поруч з Україною. На-
справді ж ніякого возз’єднання України та росії не було, Березневі статті мали 
гарантувати повний суверенітет Гетьманщини. Сам же оригінал статей не збе-
рігся і оповитий загадковістю. Все, що було далі це абсолютно насильне заво-
ювання України. Сам же плакат це цілковитий міф радянської пропаганди, 
українці та росіяни не один братній народ. Такими художніми витворами Ра-
дянський союз намагався приховати всі злочини скоєні проти українців, та ін-
ших народів. У добу «відлиги» цей образ «єдності» особливо проявився в ідеоло-
гічних кампаніях, організованих в УРСР з метою стирання етнонаціональних ко-
рдонів та формування лояльного до тоталітарної влади населення [4-6]. 

В 1954 році вийшов плакат під назвою «За непорушну дружбу, за нові 
спортивні успіхи!», намальований радянським художником-графіком, плака-
тистом, членом спілки  художників СРСР Володимиром Петровичем Владімі-
ровим. Плакат також присвячений трьохсотій річниці, так званого, во-
зз’єднання України з росією. Відповідний напис зроблений на трибуні стадіо-
ну, де поруч з написом на червоному фоні: «300 років возз’єднанню України з 
росією» красуються два ідентичні прапори Української Радянської Соціаліс-
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тичної Республіки та російської радянської федеративної соціалістичної рес-
публіки. Прапори майже однакові, що свідчить про те, що росіяни вважали 
українців братським народом і не планували ніколи розривати їх єдність, яка 
триває з часів Богдана Хмельницького. Про нерозривну єдність свідчить зо-
браження двох спортсменів на плакаті, які тримаються поруч. Ліворуч зобра-
жено російського спортсмена, а праворуч українського. На спортивних майках 
зображено абревіатури країн? які представляють спортсмени. У масовій підс-
відомості більшість радянського населення думали, що українці і росіяни дій-
сно один братський народ, який не може один без одного. Проте це був су-
цільний обман свідомості, адже більшовики прийшовши до влади взялись за 
переписування історії і вибудували її таким чином, що росія вважалася стар-
шим братом, яка об’єднала слов’янські народи, а Україна і Білорусь мають мі-
цно триматися за неї. 

Зараз, росія, яка проводить геноцид українського народу, говорить, що 
спорт має бути поза політикою. Особливо росіяни це говорять після того як їх 
дискваліфікують з усіх можливих змагань. На той же час, це був плакат зі змі-
стом спорт як політика. Для радянської пропаганди спорт був як інструмент 
впливу. Цей художній витвір був створений через два роки після дебюту ра-
дянських спортсменів на п’ятнадцятих літніх олімпійських іграх, які проводи-
лись у Фінляндії. СРСР у медальному заліку зайняв друге місце, що було не-
ймовірним досягненням. Українці вибороли левову частку нагород і після 
цього спорт став інструментом пропаганди для радянського керівництва, яко-
го не хвилювала доля окремого спортсмена, його хвилювало лише розширен-
ня більшовицької сфери впливу. Задля цього більшовики не цуралися навіть 
використовувати спортсменів для своїх цинічних намірів.  

Постер під назвою «Дружба вічна. Дружба славна!» був створений Юрі-
єм Павловичем Мохором у 1979 році, в період «Брежнєвського застою». Юрій 
Мохор (1922 – 1997) – графік, живописець. Заслужений художник України 
(1976), член Спілки Художників України (1960-і роки). Закінчив Київський ху-
дожній інститут у 1955 році (майстерня В. Касіяна). Учасник міських, всеукра-
їнських мистецьких виставок від 1954 році. Персон – у Києві (1984). Автор 
плакатів, живописних та акварельних пейзажів, портретів у реалістичному 
стилі [2]. 

Постер з однойменною назвою на червоному більшовицькому фоні сим-
волізує нерозривну єдність. Дівчата тримаються міцно за руки, таким чином 
демонструючи вічну дружбу. Україна і росія виступає в ролі двох рідних сес-
тер. Зліва зображена дівчина в традиційному жіночому головному російсько-
му уборі кокошнику, яскраво оздоблена на чолі. Ця дівчина символізує росій-
ську красуню, старшу сестру українки. Праворуч зображено українську дівчи-
ну неймовірної краси, на голові якої красується вінок, символізує молодшу се-
стру росії. Все це зображено на фоні червоної зірки, ідеологічного символу бі-
льшовицької росії та гербу СРСР у вигляді серпа та молота.  

Слід відмітити, що напис на плакаті зроблений українською мовою, цим 
самим більшовики грали на масовій підсвідомості українців, щоб показати, 
що ніякого утиску української мови і українців не має, що все проходить у вза-
ємній рівності, повазі, братерстві. Проте всі ці мінімальні поступки виступали 
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лише ширмою для населення, більшовики всіляко приховували злочини які 
скоювала радянська влада і їх попередники в часи царату. 

Таким чином, радянські плакати створювались з метою змусити повіри-
ти українців в те, що росіяни є для них старшими братам, привити українцям 
комплекс меншовартості. Плакати ставили за мету вплинути на українські на-
родні маси і повірити в ідею того, що старший брат в усьому правий. На щастя, 
з розпадом Радянського союзу, викралася вся правда про більшовицькі зло-
чини радянського режиму і українцям вдалося зрозуміти всю суть брехливої 
пропаганди компартії. А зараз ми боримося проти спадкоємиці Радянського 
Союзу росії у кривавій війні. 
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ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВИХ АРГУМЕНТІВ 
Вікторія Орел, 

старша викладачка кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 
У сучасному світі, наповненому маніпуляціями, «фейками», псевдотео-

ріями, важливе місце належить аргументації, вправне застосуванняякої надає 
можливість наблизитися до істини. 

Завданням правника в процесі аргументування є переконання іншої 
сторони в істинності певної тези (твердження, гіпотези, концепції).Юридична 
аргументація здійснюється в межах правовідносин в процесі використання 
прав, виконання обов’язків, застосування норм права.  

Логічним фундаментом аргументації є аргумент, під яким розумієть-
сявихідне теоретичне чи фактичне положення, за допомогою якого обґрунто-
вується теза.  

Аргументами можуть бути різні за своїм змістом судження: теоретичні 
або емпіричні узагальнення, твердження про факти; аксіоми, визначення 
тощо. Їхніми основними характеристиками є істинність, незалежність, несу-
перечність, достатність [1, с. 66]. Вони стають ефективними, якщо підкріплю-
ються відповідною попередньою установкою, і слабшають, якщо така установ-
ка відсутня. Суто формальних аргументів не існує.Відзначимо, що аргумент, 
що виражає однакове відношення між поняттями і спирається на відомі при-
пущення, в той самий час може бути авторитетним, а в інший ‒ не справити 
жодного враження. 

Специфіка юридичної аргументації полягає у наведенні в процесі її 
здійснення правових (юридичних) аргументів (доводів), що являють собою 
об'єктивовані в джерелах права норми, нормативно-правові приписи, прин-
ципи права, правові дефініції, аксіоми, а також найбільш визнані наукові по-
ложення (правова доктрина, теорії, концепції) і усталені правила, створені 
юридичною практикою. В англомовному варіанті цей вид аргументів вжи-
вається як legalopinion або legalargument [2, с. 22].Ще однією особливістю 
юридичної аргументації є системне дотримання правил  юридичної техніки, 
способів тлумачення права, прийомів вирішення колізій права, наявних у 
нормативних правових і судових актах. 

Правові дискурси визначаються юридичною аргументацією тоді, коли 
для обґрунтування певної позиції наводяться положення законодавства та ін-
ших форм права. Тобто, рекомендується звертатися до законів, правових вис-
новків судів (в тому числі міжнародних) та інших правових джерел, які є дже-
релами аргументації в юриспруденції.Доводи, які не містять посилань на пра-
вові норми та їх джерела, свідчать про неюридичний характер аргументації.  

Варто вирізняти теоретичні аргументи від аргументів правових. Теоре-
тичні аргументи за своїми функціями поділяються на аргументи опису 
(містять суттєві ознаки предметів, що досліджуються), аргументи пояснення 
(базуються на описаних предметах в їх суттєвих ознаках), аргументи прогно-
зування (наводяться для поширення вже відомих ознак предметів на май-
бутнє). 
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Правові аргументи класифікуються наступним чином: за змістом (прав-
ничі та позаправничі (медичні, історичні, економічні та ін.); за джерелом по-
ходження (фактичні, персоно логічні, правові, соціологічні, логічні). До них 
належать аргументи adrem(«до речей»),adhominem («до людей»), adjus («до 
права»), adlex («до закону»), adstaredecisis(«до прецедентів»), adpublicum(«до 
публіки»), adratio («до здорового глузду») та ін[1, с. 66]. 

Відповідно до класифікації П. Рабіновича, існують такі види правових 
аргументів: юридично-регулятивні (посилання на правові джерела), філоло-
гічні (посилання на закономірності національної мови), логічні (посилання на 
закони логіки та правила логічного і критичного мислення), історичні (поси-
лання на минулі чи сучасні конкретно-історичні обставини), потребо-
ві(посилання на соціальні запити та потреби, задоволенню яких має сприяти 
правозастосовний акт), цільові (слугують виконанню призначення/цілі пра-
ва ‒ забезпеченню порядку у відносинах між людьми та їх об’єднаннями, по-
долання виникаючих конфліктів у суспільстві, тощо) [3, с. 182-183]. 

Допоміжними аргументи до моралі, аргументи про сподівання, до тра-
диції, до авторитету, до релігії, до здорового глузду, до моди, до інтуїції, до 
смаку, до маси (натовпу, публіки), до особистості, до сили тощо. 

Отже, можемо виділити основні ознаки правових аргументів:  
‒ затребуваність нормою права (юридична норма або містить 

спеціальну вказівку на можливість приведення доводу (пряма затребуваність), 
або фіксує розпорядження, з якого суб'єкт права робить висновок про 
можливість використання доводу під час відстоювання своєї позиції (непряма 
затребуваність); 

‒ допустимість нормою права (норма права не має фіксувати 
перешкод для приведення доводу); 

‒ висловлюваність (у висловлюванні може заперечуватись або 
затверджуватись певна теза.Висловлювання є формою для судження, але не 
навпаки); 

‒ виникає у вже існуючих правових відносинах; 
‒ намір викликати (породити) бажані з погляду суб'єкта аргументації 

правові наслідки 4. 
Отже, правовим (юридичним) аргументом є аргумент, який наводить 

принаймні одне правило чи закон для підтвердження тези.Зважаючи на спе-
цифіку юридичної аргументації, юридичні аргументи вміщуються, як прави-
ло, в нормативно-правових приписах конституцій, законів, міжнародних до-
говорів, судових рішеннях, доктрині тощо. 

Список використаних джерел: 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ  
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старша викладачка кафедри цивільно-правових дисциплін  
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 
З кожним днем спостерігається все більша психологічна напруженість, 

що в свою чергу впливає на збільшення сімейних конфліктів. Тому, наразі, 
доречним є дослідження питання впливу медіатора при вирішенні спорів, 
які виникають між подружжям, особливо враховуючи в таких ситуаціях ста-
новище дитини. 

В першу чергу слід з’ясувати, що ж таке медіація? Так, С.Ф. Задорожня, 
зазначає, що медіація є метод мирного вирішення спорів за допомогою неза-
лежної третьої особи або установи, що використовується сторонами. У свою 
чергу, Х. Бесемер визначив медіацію як технологію вирішення конфлікту за 
участю нейтральної третьої сторони [2, c.25]. 

Якщо звернутися до Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021 ро-
ку, то медіація визначається як позасудова добровільна, конфіденційна, 
структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (ме-
діаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт 
(спір) шляхом переговорів [1].  

В Україні медіатором може бути фізична особа, яка пройшла базову 
підготовку медіатора в Україні або за кордоном.  Базова підготовка 
медіаторів здійснюється за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 го-
дин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання. Про-
грама базової підготовки медіатора включає теоретичну підготовку і 
відпрацювання практичних навичок. Після закінчення навчання, особа от-
римує відповідний сертифікат, до якого додається перелік компонентів про-
грами навчання і набутих компетентностей [1]. 

А, наприклад, в Чехії та Австрії медіаторами можуть бути спеціалісти у 
галузі права, соціальних наук чи психології, які пройшли спеціальний 
тренінг, а в Польщі необхідною умовою також є реєстрація в суді. Відповідно 
ж до французького законодавства посередники мають бути акредитовані 
прокурором і підписати контракт з Міністерством юстиції щодо надання по-
слуг медіації [4, c. 212]. 

Слід зазначити, що процедура медіації при вирішенні спорів має 
декілька етапів. Це: підготовка до медіації; вступна частина медіації (вступне 
слово медіатора); пояснення сторін; вирішення проблеми; висновок і підпи-
сання угоди [5]. 

Таким чином, є чітко визначена структура застосування інституту 
медіації при вирішенні конфліктів, зокрема сімейних. Дана структура побу-

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Posibnyk_maket__-2021_2.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Posibnyk_maket__-2021_2.pdf
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дована на досягненні консенсусу між сторонами для вирішення конфліктної 
ситуації, при цьому медіатор займає нейтральну позицію. 

В ході медіації медіатор допомагає визначитися, чим саме обидві сто-
рони можуть поступитися, щоб дійти згоди, спрямовує їх емоції в правильне 
русло внаслідок чого вони розуміють, що їх не влаштовує і що їм потрібно. 
При вирішенні конфлікту сторони контролюють і сам процес і досягнутий 
результат, оскільки виступають активними учасниками переговорів, пропо-
нують власні варіанти врегулювання спору [4, c.212].  Також, в даному 
випадку особлива увага приділяється не тільки вдоволенню конфліктуючих 
сторін - чоловіка та дружини, але й інтересам дитини. Тобто знаходиться та-
кий шлях вирішення ситуації, який би максимально задовольняв всіх 
суб’єктів справи.  

Слід зазначити, що є й ряд переваг впровадження інституту медіації 
при вирішенні конфліктних ситуацій перед судовим розглядом. Так, науко-
вець О.О. Курінний, зазначає, шо зокрема це: у процесі медіації сторони віді-
грають активну роль; конфіденційність процесу;  обмеження часових меж;  
економія коштів; після проведення процесу медіації, якщо сторони так і не 
дійшли згоди в процесі медіації, вони повертаються до судового розгляду 
справи  [3, c. 84-85]. 

Отже, впровадження інституту медіації є вагомим кроком, який сприяє 
розгромадженню судової системи, швидшому вирішенню конфліктних ситу-
ацій, де кожна із сторін задоволені результатом, також збереження нормаль-
них стосунків між конфліктуючими суб’єктами. Звичайно, в Україні даний 
інститут ще потребує вдосконалення шляхом запозичень досвіду європейсь-
ких країн, де медіаціє досить широко використовується. Але не дивлячись на 
це, медіація як спосіб вирішення спору все більше набирає популярності  в 
нашій країні.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
НЕДІЙСНОСТІ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Дмитро Стрілко, 
старший викладач кафедри правознавства та фінансів  

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий  
міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 
Правові проблеми правочинів та їх недійсності завжди були в центрі уваги 

представників цивілістичної науки.  Аналіз юридичної літератури з 
відповідної проблематики свідчить про те, що в науці цивільного права не 
склалося єдиного поняття недійсності правочину, навіть більше, відсутній 
єдиний підхід щодо самого існування терміну, який вживається у ст. 215 Ци-
вільного кодексу України (далі – ЦК України) – «недійсність правочину». 

Оскільки ЦК України не дає чіткого визначення поняттю „недійсний 
правочин”, багато дослідників намагаються сформулювати його самостійно. 
Найбільш повне формулювання даного поняття дав Підвисоцький В. І.: 
„недійсний правочин – це правочин, положення (зміст) якого суперечить за-
конодавству, а юридичні наслідки такого правочину не відповідають його 
змісту”. 

Всі підстави визнання правочинів недійсними поділяються на 2 групи: 
загальні підстави; спеціальні підстави. 

Загальними підставами визнання правочинів недійсними слід вважати 
недотримання в момент укладення правочину вимог частин 1–3, 5 і 6 ст. 203 
ЦК, а в окремих випадках також порушення вимоги ч. 1 ст. 218 ЦК. 

Спеціальні підстави визнання правочинів недійсними (статті 218–235 
ЦК) конкретизують застосування загальних умов, встановлюючи особливості 
порядку визнання правочину недійсним і, зрештою, – спеціальні наслідки 
недійсності. 

Підстави визнання правочину недійсним ч. 1 ст. 203 ЦК викладені не 
зовсім коректно. 

По-перше, зміст правочину не повинен суперечити положенням також 
інших, крім актів цивільного законодавства, нормативно-правових актів, 
прийнятих відповідно до Конституції України. 

По-друге, правова норма за своїм характером є досить декларативною, 
оскільки підстави визнання правочину недійсним визначені в законі, і не 
завжди законні дії за своїм характером є моральними. Так, скажімо, якщо 
боржник не повертає борг, посилаючись на пропущений позивачем строку по-
зовної давності, і суд відмовляє в задоволенні позову, то, звичайно, рішення 
суду є законним, але суспільна мораль навряд чи визнає його справедливим, 
як і дії боржника. 

ЦК України здійснений поділ недійсних правочинів на: нікчемні; оспо-
рювані. 

Критерієм такого поділу є порядок визначення їх недійсності: апріорі 
або в судовому порядку. 

Однією з головних особливостей нікчемного правочину є відсутність 
необхідності визнання такого правочину недійсним в судовому порядку. Вод-
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ночас, можуть подаватися: позови про застосування наслідків недійсності нік-
чемних правочинів; позови про визнання нікчемних правочинів дійсними у 
разі, якщо вони відповідали волі сторін на момент укладення попри дефекту 
форми, або відповідали справжній волі сторони без достатньої дієздатності; 
позови з вимогою встановлення нікчемності правочину в разі наявності 
відповідного спору 

Нікчемні правочини можна поділяти на абсолютно нікчемні та відносно 
нікчемні. До абсолютно нікчемних слід відносити такі нікчемні правочини, 
недійсність яких встановлена законом і які за жодних обставин не можуть по-
роджувати для його сторін правові наслідки (ст.ст. 228, 234, 235 ЦК України). 
До відносно нікчемних правочинів необхідно відносити такі правочини, які за 
позовом зацікавлених осіб можуть бути визнані судом дійсними (ст.ст. 218, 
219, 220, 221, 224, 226 ЦК України). 

Вбачається, шо деякі правочини, віднесені законодавцем до нікчемних, 
не можна зарахувати до даної категорії: правочини, умови яких погіршують 
становище сторони порівняно із законом (статті. 698, 787 ЦК). Такі умови слід 
відносити до оспорюваних, а не до нікчемних. Адже питання про погіршення 
становища порівняно з тим, що передбачено в законі або типових договорах є 
спірним, а визначення характеру і ступеня погіршення становища і, відповідно, 
результату недійсності такого правочину слід було б віддати на розгляд до суду, 
як оспорюваний правочин; правочини, укладені з порушенням публічного по-
рядку (ст. 228). Оскільки поняття публічного порядку відноситься до оціноч-
них понять і потребує у кожному конкретному випадку індивідуальної оцінки 
фахівців права, на нашу думку, вирішення питання про суперечність правоч-
ину публічному порядку слід відносити до юрисдикції суду й розглядати та-
кий правочин як оспорюваний. 

Оспорюваними, за логікою законодавця, слід вважати будь-які недійсні 
правочини, щодо яких чітко не встановлена їхня нікчемність (статті 222 – 223; 
225, 227, 229, 230-235 ЦК) 

Здається незрозумілим, навіщо встановлювати певні правила щодо вчи-
нення правочину без ліцензії юридичною особою(ст. 227 ЦК), не встановлюю-
чи таких самих правил щодо вчинення правочину фізичною особою. 

На практиці фіктивні та удавані правочини часто укладаються з анти-
соціальною метою, а саме — для приховування майна від звернення стягнення 
кредиторів, ухилення від сплати податків, а також відмивання коштів, одер-
жаних злочинним шляхом. Оскільки фіктивність та удаваність правочину пе-
редбачає, що обидві сторони мають діяти свідомо, за наміром укласти фіктив-
ний або удаваний правочин, а обидві сторони зацікавлені в приховуванні цьо-
го факту, практичне застосування ст.ст. 234, 235 ЦК є вкрай обмеженим. 

ЦК та ГК встановлюють по-різному коло осіб, які можуть звернутися з 
позовом до суду про визнання правочину недійсним. Якщо відповідно до ч. 3 
ст. 215 ЦК України – це будь-яка заінтересована особа, то відповідно до ст. 207 
ГК України – це лише сторони за договором або відповідний орган держави. 
Така суперечність повинна бути усунута. 
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ДОСТУПНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 
Ірина Твердохліб, 

регіональна представниця Національної Асамблеї людей з інвалідністю Ук-
раїни в Полтавській області, заступниця голови обласного та міського ко-

мітету доступності, позаштатна ексрадниця голови Полтавської  
облдержадміністрації з питань захисту прав осіб з інвалідністю,  

старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти  
Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий  

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

Яким кожен з нас уявляє комфортне місто? Звісно, це зручні пішохідні 
та велосипедні доріжки, транспортні дороги, затишні парки та сквери, сучас-
ний транспорт. Однак є певні пункти, через які не всі, на жаль, можуть відчу-
вати переваги комфортного міста. 

За статистикою від 12 до 15 % всього населення Землі має інвалідність. 
Ще більше людей належать до маломобільних груп населення, які відчувають 
труднощі у пересуванні, отриманні послуги, необхідної інформації або при 
орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим по-
рушенням здоровʼя, вагітні жінки, люди похилого віку, з дитячими візками, 
діти віком до 6 років тощо. Питання забезпечення доступності стосується лю-
дей різного віку, різних професій, за місцем проживання, різного віроспові-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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дання, культури. Але насправді ми бачимо, що більшість міст розраховані ви-
нятково на молодих, сильних та здорових людей ігноруючи потреби інших ка-
тегорій громадян.  

У широкому значенні доступність має розглядатись як спосіб інвесту-
вання в суспільство – для всіх і кожного, а не тільки в контексті рівності й не-
дискримінації осіб з інвалідністю.  

Чому важливо розуміти питання доступності? Різне розуміння та трак-
тування питань доступності призводить до хаотичності та суттєвим барʼєрам 
на всіх рівнях. Дотримання норм і стандартів доступності є обов’язковим чин-
ником, про що записано в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.  

В 9 статті Конвенції наголошується, що держава має вжити належних 
заходів для забезпечення особам з інвалідністю доступу на рівні з іншими до 
фізичного оточення, транспорту, інформації, зв’язку, зокрема інформаційно-
комунікаційних технологій і систем, а також до об’єктів та послуг у міських та 
сільських районах. Тобто, доступність у широкому розумінні є одним із прин-
ципів, на якому базується цей міжнародний документ.  

Саме ратифікація Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідніс-
тю надала можливість імплементувати питання доступності, адже питання до-
ступності забезпечує їм реалізацію всіх прав на рівні з іншими. Це забезпечує 
можливість вести незалежний спосіб життя і брати участь у житті суспільства. 

Відповідно до неї, питання забезпечення доступності мають включати 
фізичне оточення, транспорт, інформацію, інформаційно-комунікаційні тех-
нології, системи та послуги. Питання доступності регулюються нормативними 
документами, такі як деравні будівельні норми, стандартами транспорту, за-
стосування вебконтенту, надання послуг тощо. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є збірним терміном, який 
охоплює будь-які інформаційні й комунікаційні пристрої або програми і їхній 
контент. Під це визначення підпадає широке коло технологій доступу, будь то 
радіо, телебачення, супутники, мобільні телефони, дротяні лінії зв’язку, 
комп’ютери, мережеве обладнання та програмне забезпечення (Комітет ООН 
про права осіб з інвалідністю. Зауваження загального порядку №2). 

Зобов’язання держави щодо доступності відповідно до Конвенції ООН 
про права осіб з інвалідністю ї беззаперечним, тобто це означає, що кожен 
об’єкт (незалежно від форми власності) має виконувати й забезпечувати стан-
дарти та норми доступності. 

Норми архітектурної доступності викладені в ДБН, які затверджує Мін-
регіон, це обов’язкові вимоги до об’єкта нормування та будівництва. В Україні 
є 111 державних будівельних норм Так, наприклад, з 1 квітня 2019 року набра-
ли чинності ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будинків і споруд. Основні по-
ложення», які засновані на європейських стандартах і є базовим документом 
із питань створення інклюзивного простору. Отже ДБН – це чіткі норми, 
обов’язкові для всіх під час проектування, нового будівництва, реконструкції 
капітального ремонту і виключає їх вільного трактування. 

Стереотипні твердження, які, на жаль,  й досі притаманні суспільству: 
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Доступність потрібна тільки людям з інвалідністю. 
Ні. Питання доступності стосується всіх жителів громади, адже це показ-

ник того, що права усіх без виключення громадян не будуть дискримінуватися. 
Це не потрібно громаді. 
Ні. Доступність покращує функціональність об’єкта для всієї громади. 
Створення доступності – це дорого. 
Ні, якщо буде обстеження й визначено стан доступності та створений 

поетапний та чіткий план усунення барєрів. А дотримання стандартів доступ-
ності під час будівництва нових об’єктів – значна економія коштів для грома-
ди, адже потім не потрібно нічого переробляти згідно з вимогами законодав-
ства. 

Чим більше, тим краще. Чим більше направляючих, промар-
кованих сходів, піктограм, написів шрифтом Брайля – тим кра-
ще забезпечено доступність для людей з порушенням зору. 

Ні. Має бути чітке розуміння ситуації та необхідність застосування того 
чи іншого стандарту. 

Отже, архітектурна доступність об’єкта – це забезпечення рівних мож-
ливостей у реалізації права на життя, створення інклюзивного середовища 
для всіх громадян. 

Доступність передбачає низку умов для всіх груп користувачів: 
Фізична можливість і зручність потрапляння та пересування об’єктом, 

прилеглою територією, отримання послуг; 
Фізична безпека під час потрапляння на об’єкт та пересування в ньому, 

прилеглою територією, отримання послуг; 
Можливість вільно отримувати інформацію про об’єкт та послуги, що 

надаються, вільної навігації (орієнтування) об’єктом та прилеглою територією 
тощо. 

Наявність таких умов є базовою, незалежно від того, чи експлуатується 
об’єкт, чи знаходиться у стані ремонту чи будівництва. 

Необхідні умови, щоб вважати об’єкт доступним: 
Можливість знайти та ідентифікувати вхід до об’єкту (прилегла терито-

рія). Тобто повинна бути інформація, що саме ця вхідна група (сходи, дверні 
отвори) відноситься до даного об’єкту, отримання інформації про об’єкт (на-
зва), адреса тощо. 

В ідеалі, доступними, зрозумілими та безпечними повинні бути шляхи 
руху від найближчих зупинок громадського транспорту до входу на прилеглу 
територію об’єкту.  

Шляхи руху територією об’єкта мають бути доступними та безпечними. 
Повинна бути система засобів навігації та орієнтування (візуальна, тактильна, 
звукова (голосова). 

Вхід до об’єкту повинен бути зрозумілим, безпечним, зручним. 
Ключовими показниками доступності всередині приміщення можуть бу-

ти: 
Безпека під час пересування, перебування, отримання освітніх послуг. 

Відсутні барʼєри або належне інформування про їх наявність; 
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Фізична можливість, зручність та комфорт під час пересування, перебу-
вання, отримання освітніх послуг; 

Наявність умов для вільної навігації та отриманні необхідної інформації. 
Будь-які барʼєри можна усунути або зрушити, але спочатку їх необхідно 

усвідомити. 
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ЮРИСДИКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН  

ЗА ЗЛОЧИНИ РОСІЇ В УКРАЇНІ 
Світлана Товста, 

старша викладачка кафедри правознавства та фінансів  
Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий  

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

За весь період існування цивілізації людство намагалося вибудувати 
правові механізми мирного існування які знайшли свій прояв в міжнародному 
праві. А оскільки існують правові норм міжнародного права, звісно існує і від-
повідальність у міжнародному праві. На сучасному етапі існує два види відпо-
відальності, а саме, міжнародно-правова відповідальність держави яку здійс-
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нює  Міжнародний суд ООН (Гаага)  та Європейський суд з прав людини 
( Страсбург) та  індивідуальна кримінальна відповідальність особи її застосо-
вує Міжнародний кримінальний суд (Гаага), Міжнародний кримінальний 
трибунал (Гаага, Аруша, Фрітаун).  

Міжнародний суд ООН - один з шести головних органів ООН і головний 
судовий орган цієї організації. Заснований  1945 року замість Постійної палати 
міжнародного правосуддя (ППМП) при Лізі Націй, що існувала до Другої сві-
тової війни. У жовтні 1945 року вона на своїй останній сесії ухвалила рішення 
про передачу своїх архівів і майна Суду, який також мав засідати в Палаці ми-
ру в Гаазі. 

31 січня 1946 року судді Палати пішли у відставку і 5 лютого 1946 року 
Генеральна Асамблея і Рада Безпеки ООН вибрали перших членів Міжнарод-
ного Суду. У квітні 1946 року Постійна палата була офіційно розпущена, і Суд, 
зібравшись на перше засідання, вибрав своїм Головою суддю Хосу Густава 
Герроро (Сальвадор), який був останнім головою попередньої міжнародної су-
дової установи. Перше засідання було проведене 18 квітня 1946 року. 

Суд формується і діє відповідно до свого Статуту, який є невід'ємною ча-
стиною Статуту ООН. Статут Міжнародного Суду був підписаний 26 черв-
ня 1945 року і набув чинності 24 жовтня 1945 року. 

Для діяльності Міжнародного Суду ООН основне значення мають пи-
тання юрисдикції. Разом із тим багатоаспектність терміна «юрисдикція» в 
міжнародному праві так само, як і різноманітність термінології, що викорис-
товується в доктрині і Статуті Суду ООН для визначення його повноважень, 
породжують складності і ускладнюють розуміння терміна «юрисдикція  Між-
народного Суду» на практиці. Із метою усунення зазначеної проблеми А. В. 
Величковський пропонує використовувати поняття «юрисдикція» щодо пов-
новажень Суду ООН по вирішенню міжнародних суперечок, а поняття «ком-
петенція» – щодо його консультативної функції [1, c.3] . О.М. Шпакович розг-
лядає компетенцію Суду ООН як щодо його консультативної функції, так і ві-
дносно кола суб'єктів, що беруть участь у процесі [3, c. 105] . Так, за його спо-
стереженням, французьке слово juridiction і англійське jurisdiction переклада-
ються, відповідно, як юрисдикція, підсудність і відправлення правосуддя. 
Слово «компетенція» (французьке – competence, англійське – competence) пе-
рекладається як компетенція, ведення; функції, коло обов’язків і здатність, 
дані, знання, компетентність в основних значеннях. Таким чином, на думку 
вченого, використання терміна «юрисдикція» при дослідженні діяльності 
Міжнародного суду ООН представляється кращим. 

Компетенція Міжнародного Суду ООН визначена в Главі II (ст.ст. 34-38), 
а також у Главі IV (ст.ст. 65-68) його Статуту. Зазначені норми досить повно 
визначають межі його компетенції. Які ж ці межі?  Перш за все, п. 1 ст. 34 Ста-
туту встановлює, що тільки держави можуть бути сторонами у справах, що ро-
зглядаються Судом. Дану норму необхідно розглядати в тісному зв'язку з по-
ложенням ст. 35 Статуту, згідно з яким Суд відкритий для держав, які є учас-
ницями цієї Статуту, а також ст. 93 Статуту ООН, оскільки вона прямо вказує, 
що всі члени Організації є ipso facto учасниками Статуту Міжнародного Суду. 
Суд ООН може розглядати справу лише в тому випадку, якщо відповідні дер-
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жави певним чином дали згоду на те, щоб стати стороною розгляду в Суді 
(принцип згоди сторін). Це основоположний принцип, який регулює розгляд 
міжнародних суперечок, оскільки держави є суверенними і мають свободу ви-
бирати засоби вирішення спорів між ними [2]. 

Відповідно до правила про факультативну компетенцію, держава може 
висловити свою згоду щодо юрисдикції Суду ООН наступними трьома різни-
ми способами: спеціальною угодою: дві або більше держав-сторін спору мо-
жуть дійти згоди щодо його спільного подання на розгляд до Суду; статтею в 
договорі: в одному або декількох договорах передбачаються спеціальні норми, 
відомі як юрисдикційні статті або клаузули, в яких держава-учасник заздале-
гідь зобов’язується визнати юрисдикцію Суду в разі виникнення спору з ін-
шою державою-учасницею щодо тлумачення або застосування договору в 
майбутньому. До числа таких договорів належать мирні договори, угоди про 
мир і співробітництво, про спільну експлуатацію природних ресурсів, про ро-
змежування морських просторів і деякі інші; односторонньою заявою: держа-
ви – учасники Статуту Суду ООН можуть зробити односторонню заяву про ви-
знання юрисдикції Суду обов’язковою відносно будь-якої іншої держави, яка 
взяла на себе таке ж зобов’язання. Завдяки такій системі факультативних зас-
тережень сформувалася група держав, які на взаємній основі наділили Суд 
ООН юрисдикцією вирішувати між ними суперечки, які можуть виникнути в 
майбутньому. 

Отже, юрисдикція Міжнародного суду ООН поширюється на міжнарод-
но-правові спори між державами. Слід зазначити, що юрисдикція цього суду 
базується на згоді держави і при цьому недостатньо бути стороною Статуту 
Міжнародного суду ООН, має ще існувати згода щодо вирішення конкретного 
спору. При цьому способи надання згоди здійснення судом юрисдикції мо-
жуть бути на підставі спеціальних угод, декларації про визнання юрисдикції 
суду, визнання юрисдикції в міжнародних угодах. 

Слід звернути увагу і на етапи розгляду справи у Міжнародному суді 
ООН. На першому етапі суд  застосовує тимчасові заходи захисту, якщо пози-
вач про це просить, потім встановлюється юрисдикція суду над спором, насту-
пний етап передбачає розгляд справи по суті та винесення рішення по сіті і на 
кінцевому етапі суд виносить рішення щодо форм відповідальності, якщо сто-
рони не домовилися. 

Українська держава зверталася до Міжнародного суду ООН проти Росії в 
2017 та 2022 роках. Підставою здійснення юрисдикції Міжнародного суду 
ООН  Україна в свої позовах вказувала у 2017 році  ст. 22 Міжнародної конве-
нції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Україна ствер-
джувала, що Російська Федерація порушує Конвенцію, беручи участь в кампа-
нії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій 
території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і 
кримських татар. Починаючи з незаконного «референдуму», проведеного в 
атмосфері залякування, російська окупаційна влада здійснює політику куль-
турного знищення цих громад.   

Також Україна посилалася на ст. 24 Міжнародної конвенції про боротьбу 
з фінансуванням тероризму 1999р.  стверджувала, що Російська Федерація по-



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                255 

 

рушує Конвенцію  шляхом надання зброї та інших видів допомоги незакон-
ним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території 
України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток слід 
віднести: збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17; обстріли жилих 
районів  Маріуполя  та Краматорська; знищення цивільного пасажирського 
автобуса неподалік від Волновахи; смертоносний вибух під час мирного зіб-
рання в Харкові. 

В 2022 році Україна подала позов спираючись на Конвенцію про запобі-
гання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року. Посилаючись на ст. 
2 Конвенції де міститься визначення поняття геноцид, ст.1 яка покладає зо-
бов’язання на держави-учасниці запобігти злочину геноциду та притягти до 
відповідальності за нього,  та ст. 9 яка визначає на відсутність додаткових умов 
для звернення. Україна просить МС ООН визнати : 

1. В Луганській та Донецькій областях  України не було вчинено жодного 
акту геноциду, визначених статтею ІІІ конвенції про геноцид. 

2. Росія не має права вчиняти будь-які дії в Україні чи проти неї на осно-
ві неправдивих заяв про геноцид. Такі дії на підставі фальшивих заяв про ге-
ноцид суперечать Конвенції. 

3. Визнання Росією так званих ЛНР та ДНР, а також  так звана військова 
«спецоперація» ґрунтуються на неправдивих заявах про геноцид, тому супе-
речать Конвенції. 

4. Росія повинна надати гарантії, що вона не вчинятиме незаконні дії, 
зокрема й застосування сили в Україні чи проти неї на основі неправдивих за-
яв про геноцид. 

5. Росія повинна відшкодувати всі збитки, завдані нею внаслідок будь-
яких дій, здійснених на підставі неправдивих заяв про геноцид. 

Міжнародний суд ООН у справі України проти Росії 07 березня 2022 ро-
ку  провів слухання про застосування тимчасових заходів захисту на підставі 
критеріїв: 

1. Юрисдикція – існування спору щодо тлумачення чи застосування 
конвенції; 

2. Обгрунтованість прав, які є предметом спору; 
3. Зв'язок між запитуваними заходами захисту та правами, що є предме-

том позову; 
4. Реальний та неминучий ризик завдання непоправної шкоди правам, 

що є предметом позову. 
16 березня 2022 року Міжнародний суд ООН видав наказ за яким: 
1. Російська Федерація повинна негайно зупинити військові дії на тери-

торії України, розпочаті 24 лютого 2022 року; 
2. Російська Федерація повинна забезпечити, щоб будь-які військові 

угрупування та інші організації, що  діють під її  контролем, утрималися від 
будь-яких військових дій на території України; 

3. Обидві сторони повинні утриматися від будь-яких дій, що можуть по-
гіршити або продовжити спір, або ж ускладнити його вирішення судом; 

4. Наказ суду є обов’язковим до виконання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%83_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_24_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%8E_13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F_2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%83_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_(2015)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%83_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_(2015)


Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  256   Полтавський інститут економіки і права  

 

Історичний досвід показує, що звернення до мирних засобів вирішення 
міжнародного спору є єдино можливим і логічним способом урегулювання 
суперечок. Мирне врегулювання – це основний компонент забезпечення без-
пеки, формування системи міжнародних відносин, заснованих на виключенні 
сили, взаєморозумінні, співпраці та довірі між суб’єктами міжнародного пра-
ва. Урегулювання суперечок мирними засобами між державами є гарантією 
забезпечення миру і міжнародної безпеки, що досягаються за допомогою 
міжнародних судів. Із діяльністю міжнародних судових установ і, зокрема, 
Міжнародного Суду ООН, підвищенням їх авторитету і впливу на розвиток 
міжнародного права пов’язана актуалізація питання про юридичну значу-
щість їх рішень, визнання або невизнання за останніми якостей і властивостей 
джерела міжнародного права. 

Список використаних джерел: 
1.  Величковский А.В. Юрисдикция международного Суда ООН : авто-

реф. дис… канд. юрид. наук. Минск, 2003. С. 3. 
2. Офіційний сайт Суду ООН. Режим доступу: https://www.un.org/en/  
3. Шпакович О.М. Роль судових органів у діяльності міжнародних ор-

ганізацій. Порівняльно-правові дослідження. 2011. № 2. С. 105.  
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО  
РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ПІД СМІТТЄЗВАЛИЩАМИ 

Світлана Товста, 
старша викладачка кафедри правознавства та фінансів 
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081 «Право» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 
Питання правового режиму земель, зайнятих сміттєзвалищами, до сих 

пір не було предметом глибокого наукового аналізу. Разом із тим, не виникає 
сумнівів, що в останні роки у нашій державі існує тенденція щодо збільшення 
кількості утворення твердих побутових відходів.  

Окрім того, значна кількість цих відходів представляє собою сміття, що 
не піддається швидкому розкладу. Безперечно, основний стратегічний вектор 
політики у галузі управління відходами має орієнтуватися на попередження 
утворення або хоча б зменшення обсягу утворення відходів, збільшення їх по-
вторного використання тощо. Однак на сучасному етапі розвитку нашої дер-
жави використання сучасних технологій обробки та утилізації відходів дово-
диться відкладати на майбутнє, та, зважаючи на брак сміттєпереробних заво-
дів в Україні, тверді побутові відходи підлягають захороненню.  

Безперечно, для розміщення і сміттєпереробних заводів, і поліго-
нів/звалищ для твердих побутових відходів необхідний відповідний просторо-
вий базис, яким виступають відповідні земельні ділянки. Саме тому проблеми 
поводження з побутовими відходами підлягають вирішенню, у тому числі і за-

https://www.un.org/en/
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собами земельного законодавства, що визначає правовий режим земель, за-
йнятих під сміттєзвалищами.  

Спеціальних наукових досліджень проблем характеристики правового 
режиму земель під сміттєзвалищами виявлено не було. Окремі питання цієї 
проблеми розглядалися вченими лише у межах дослідження власне категорії 
«правовий режим земель» та правового режиму земель промисловості, транс-
порту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.  

Метою цієї статті є визначення місця земель, зайнятих сміттєзвалища-
ми, серед запропонованих законодавцем категорій земель України за основ-
ним цільовим призначенням, а також аналіз проблем законодавчого закріп-
лення правового режиму земель під сміттєзвалищами.  

Проаналізувавши численні нормативно-правові акти, які є джерелами 
земельного права, не важко помітити, що вони оперують такою категорією як 
«правовий режим». Однак, ані джерела земельного права, ані джерела інших 
галузей права не розкривають змісту даного поняття. Власне термін «режим» 
у буквальному перекладі з латинської означає «управління, командування, 
керівництво, керування». Онтологічним описом терміну «режим» є: 1) держа-
вний лад, сукупність засобів та методів здійснення влади; 2) строго встановле-
ний порядок життя (праці, відпочинку, лікування, сну тощо); 3) система 
обов’язкових правил, вимог, норм, принципів, встановлених для будь-якої ді-
яльності (наприклад, землекористування, мореплавства, рибальства та ін.); 
4) певний стан, положення, статус кого-небудь чи чого-небудь (звідси вираз 
«режимне виробництво») [1]. Використання терміну «правовий режим» влас-
тиве джерелам права різних галузей, зокрема, адміністративному, сімейному, 
фінансовому, господарському тощо. Поняття «правовий режим» також вико-
ристовується у різних аспектах, щодо різних об’єктів.  

Не винятком є і галузь земельного права, в якій досить часто вживається 
поняття правовий режим щодо такого об’єкта земельних відносин як земля. 
Переглянувши чинні джерела земельного права, можна відмітити, що жоден 
нормативно-правовий акт не дає легальної дефініції поняття «правовий ре-
жим земель».  

Так, Земельний кодекс України(далі – ЗК України) вживає зазначену 
конструкцію у таких аспектах: «категорії земель України мають особливий 
правовий режим» (ч. 2 ст. 18 ЗК України); «Україна за межами її території 
може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим 
яких визначається законодавством відповідної країни» (ч. 3 ст. 18 ЗК Украї-
ни); «правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством 
України» (ч. 2 ст. 112 ЗК України); «правовий режим земель зон санітарної 
охорони визначається законодавством України» (ч. 3 ст. 113 ЗК України); 
«правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавст-
вом України» (ч. 3 ст. 114 ЗК України); «розмір та правовий режим прикор-
донної смуги встановлюються відповідно до закону» (ч. 3 ст. 115 ЗК України). 
Окрім того, ст. 132 ЗК України, яка присвячена правовому регулюванню змісту 
угод про перехід права власності на земельні ділянки, закріплює, що такі уго-
ди повинні містити положення про предмет угоди (земельна ділянка з визна-
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ченням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, 
правового режиму тощо) [2].  

В.Д. Сидор справедливо зазначає, що поняття «правовий режим зе-
мель» застосовується відносно земель (земельного фонду), окремих категорій 
земель і видів земель. Таке положення є досить традиційним для земельного 
права [3]. Зважаючи на таке, категорія «правовий режим земель» має важли-
ве не лише теоретичне, але й практичне значення. Частина 2 ст. 18 ЗК України 
акцентує увагу, що категорії земель України мають особливий правовий ре-
жим. Згідно до ст. 19 ЗК України землі України за основним цільовим призна-
ченням поділяються на такі категорії: а) землі сільськогосподарського приз-
начення; б) землі житлової та громадської забудови; в) землі природно-
заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі оздоровчого 
призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історико-
культурного призначення; е) землі лісогосподарського призначення; є) землі 
водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, обо-
рони та іншого призначення. Не заглиблюючись на характеристиці поглядів 
науковців щодо категорії «правовий режим земель», доктрині земельного 
права категорія «правовий режим» властива для характеристики різних кате-
горій земель, виявляючи тим самим специфіку правового регулювання, при-
таманну кожній окремо взятій категорії земель. У зв’язку з цим категорія пра-
вового режиму набула в земельному праві універсального значення.  

Під правовим режимом земель слід розуміти такий порядок регулюван-
ня, який виражаєтьсявідповідними правовими засобами у виді дозволів, зо-
бов’язань та заборон, що створює особливу спрямованість регулювання відно-
син у галузіраціонального використання та охорони земель. Визначення пра-
вового режиму земель без сумніву можна назвати також специфічним мето-
дом науки земельного права, за допомогою якого можливо сформулювати 
предмет наукових пошуків. Саме тому видається важливим визначення пра-
вового режиму земель, зайнятих під сміттєзвалища. 

Неможливо не звернути увагу, що Особлива частина галузі земельного 
права побудована за принципом розподілу правових режимів різних категорій 
земель. Основне цільове призначення земель є основою побудови розділу ІІ 
ЗК України, що складається з глави 4 (містить загальні положення щодо скла-
ду і цільового призначення земель України, встановлення та зміни цільового 
призначення земельних ділянок, наслідків порушення порядку встановлення 
та зміни цільового призначення земель) та дев’яти глав, присвячених право-
вому регулюванню різних категорій земель.  

Така структура нормативно-правового акту є цілком обґрунтованою, 
адже поділ земель на категорії має об’єктивні передумови, оскільки власне 
землі України не є внутрішньо однорідними, вони складаються з різних кате-
горій, що мають певне цільове призначення. Особливості правового регулю-
вання, що слугують підґрунтям класифікації категорій земель, зумовлюють 
наявність спеціальних норм, що встановлюють правовий режим кожної із ка-
тегорії земель.  

З огляду на це, у рамках дослідження необхідно визначити, до якої саме 
із дев’яти категорій земель слід відносити землі, зайняті сміттєзвалищами. 
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Аналізуючи вже згадану ст. 19 ЗК України,  законодавець не виділяє окрему 
категорію земель для влаштування сміттєзвалищ. Разом із тим, остання, 
дев’ята із запропонованих у ЗК України категорій, містить вказівку на те, що 
до неї входять землі «іншого призначення». Тому саме до даної категорії і на-
лежать землі, призначені для розміщення сміттєзвалищ. Водночас дев’ята ка-
тегорія, на відміну від інших категорій земель, є найбільш об’ємною та неви-
значеною за своїм складом. Складається враження, що законодавець об’єднав 
відповідні види земель в одну категорію за залишковим принципом. Також не 
можемо не помітити, що у гл. 13 розділу ІІ ЗК України, яка присвячена право-
вому регулюванню земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, спеціальні норми щодо земель іншого приз-
начення відсутні.  

Натомість звернувшись до законодавчої дефініції поняття земель даної 
категорії. Так, згідно з ч. 1 ст. 65 ЗК України землями промисловості, транспо-
рту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні 
ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та органі-
заціям для здійснення відповідної діяльності [2].  

Отже, з даного законодавчого визначення можна виділити принаймні 
три юридично вагомі ознаки даної категорії земель, а саме: – земельні ділян-
ки даної категорії надані в установленому порядку; – перебувають вони у ви-
користанні підприємств, установ та організацій, тобто юридичних осіб; – ос-
новне цільове призначення полягає у здійсненні відповідної діяльності. Крім 
того ч. 2 ст. 65 ЗК України містить вказівку, що порядок використання земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призна-
чення встановлюється законом. Законодавче визначення поняття земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна-
чення не можна вважати досконалим. Разом з тим, його закріплення на зако-
нодавчому рівні є кроком вперед, оскільки ЗК України від 18 грудня 1990 р. № 
561-ХІІ (у редакції Закону від 13 березня 1992 р. № 2196-ХІІ) взагалі не містив 
визначення поняття земель аналогічної категорії [4].  

Дані законодавчі положення, без сумніву, стосуються і земель, призна-
чених для розміщення сміттєзвалищ. Залишились поза увагою землі, призна-
чені для розміщення сміттєзвалищ, і в Класифікації видів цільового призна-
чення земель, затвердженій наказом Державного комітету України із земель-
них ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548 [5]. Так, секція Класифікатора, що ві-
дповідає категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, не містить відповідного підрозділу, який би 
позначав землі, призначені для розміщення сміттєзвалищ, або хоча б загалом 
так звані землі іншого призначення.  

Відносин у галузі раціонального використання та охорони земель в кон-
тексті розміщення сміттєзвалищ регулюються також нормами, що містяться і 
в інших главах ЗК України. Так, п. «ґ» ч. 2 ст. 61 ЗК України забороняє влаш-
тування звалищ сміття у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо 
водойм та на островах; п. «а» ч. 1 ст. 62 ЗК України забороняє влаштування 
полігонів побутових та промислових відходів у прибережних захисних смугах 
уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських 
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водах; п «в» ч. 1 ст. 211 ЗК України передбачає цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність для громадян та юридичних осіб за засмічення 
земель промисловими, побутовими та іншими відходами (тобто створення так 
званих несанкціонованих і неконтрольованих сміттєзвалищ).  

Отже, ЗК України не регламентує детально правовий режим земель, за-
йнятих сміттєзвалищами, відводячи їм місце серед земель іншого призначен-
ня, правовий режим яких також не наповнений реальним нормативним зміс-
том. Такий стан речей, на мою думку, не є задовільним, особливо з огляду 
проголошення ЗК України обов’язку землевласників та землекористувачів за-
безпечувати використання землі за її цільовим призначенням. Разом із цим 
норми, які закріплюють правовий режим земель, зайнятих сміттєзвалищами, 
містяться в інших нормативно-правових актах, які є джерелами одночасно й 
інших галузей права.  

Так, серед таких нормативно-правових актів в першу чергу варто згадати 
Закон України «Про відходи», відповідно до ч. 11 ст. 3511 якого захоронення 
побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього 
полігонах/ звалищах [6]. Крім того, правовий режим земель, зайнятих сміттє-
звалищами, визначений ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових від-
ходів. Основні положення проектування», які поширюються на проектування 
нового будівництва, реконструкцію, технічне переоснащення й рекультивацію 
полігонів твердих побутових відходів [7]. Що стосується власне правового ре-
жиму земель, зайнятими сміттєзвалищами, то зазначені будівельні норми ви-
значають загальні вимоги щодо розміщення полігонів, здійснення внутріш-
нього та зовнішнього зонування таких земельних ділянок, рекультивації зе-
мель після закриття полігону тощо.  

Таким чином, землі, призначені для розміщення сміттєзвалищ, займа-
ють особливе місце серед інших категорій земель. Саме дана категорія земель 
становить просторову базу розташування місць захоронення відповідних від-
ходів. Однак законодавче регулювання правового режиму даної категорії зе-
мель навряд чи можна назвати задовільним у вітчизняному законодавстві. 
Так, зокрема, законодавець, текстуально формулюючи перелік категорій зе-
мель за основним цільовим призначенням лише теоретично відносить землі 
для даних цілей до земель іншого призначення в межах категорії земель про-
мисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Спеціальних норм щодо визначення правового режиму земель, призначених 
для розміщення сміттєзвалищ, Кодекс майже не містить. Натомість, правове 
регулювання даного питання здійснюється на рівні підзаконних нормативно-
правових актів, які є джерелами не лише земельного права, а й інших галузей 
національного права.  
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Систематизація суб’єктів  адміністративно-правового регулювання є од-

ним із домінантних  питань у науці адміністративного права й застосовується 
в різних його сферах. Змістовне наповнення та предмет такого регулювання 
звертає на себе більшу увагу учених та практиків-правників, залишаючи про-
блему чіткого формулювання поняття та його елементів. Актуальність систе-
матизації суб’єктів адміністративно-правового регулювання митних деліктів 
загострюється в сучасних умовах, коли митні правопорушення при перетині 
державного кордону набувають нових обрисів та масштабів.    

Проблеми адміністративно-правового регулювання досліджували такі 
фахівці адміністративного права як В. Авер’янов, Д. Бахрах,  Т. Биркович, 
В.Галунько, С. Дорогунцов, О. Драган, В. Ніколаєв, Н. Олійник, Г. Паномарен-
ко, Л. Попов, Л. Кузьменко, О. Мельник, Г. Семчук, Р. Сиротяк, М. Федуняк, 
В.Шкарупа та інші. Проте ці науково-практичні розробки доволі фрагментар-
но стосувались проблематики систематизації суб’єктів адміністративно-
правового регулювання митних деліктів в Україні. 

Вважаємо, що у контексті аналізу адміністративно-правового 
регулювання у галузі   запобігання та протидії митних деліктів необхідно 
розкрити сутність дефініцій „регулювання”, „адміністративно-правове 
регулювання”, „система”, що становить основу понятійного апарату в 
досліджуваній сфері.  

В академічному тлумачному словнику української мови дається 
наступне тлумачення терміну «регулювати»: впорядковувати що-небудь, 
керувати чимось, підкорювати його відповідним правилам, певній системі [1]. 
У вітчизняній юридичній літературі традиційно використовується термін 
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«механізм адміністративно-правового регулювання», проте, ми вважаємо, що 
доцільніше говорити про систему адміністративно-правового регулювання. 

Механізм (грец. μηχανή mechané - машина)  — сукупність тіл (механічна 
система), що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у 
потрібний рух інших тіл [2]. В словнику української мови наводяться наступні 
трактування змісту слова «механізм»: пристрій, що передає або перетворює 
рух; внутрішня будова, система чого-небудь; сукупність станів і процесів, з 
яких складається певне фізичне, хімічне та інше явище [1]. Саме така 
неоднозначність історично обумовлених аспектів розуміння змісту поняття 
«механізм» спричиняє розмаїття визначень різних механізмів в правовій, 
економічній та управлінській науках.  Наукові положення, що стосуються 
визначення сутності поняття «механізм» в юридичній науці зосереджуються, 
в основному, на структурному аспекті, виділяючи методи, інструменти, 
засоби, важелі, форми, способи як основний зміст механізму. Водночас 
система (від дав. - гр. σύστημα  - «сполучення», «ціле», «з'єднання») —
 множина взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле, взаємодіють 
із середовищем та між собою, і мають мету [3]. Обидва терміни мають 
технологічну спрямованість, однак більш адекватнішим видається саме 
поняття системи, яке окреслює конкретну мету, поелементний склад і 
взаємопов’язаність елементів. 

 Дефініція «система адміністративно-правового регулювання» дозволяє 
в комплексі побачити сутнісні засади адміністративного права; вона дає мож-
ливість зрозуміти логіку адміністративно-правового впливу на суспільні 
відносини, виділити головні елементи організаційно-правового впливу і регу-
лювання цих відносин. У вітчизняній юридичній науці немає єдиного та уста-
леного підходу до визначення адміністративно-правового регулювання. Існує 
велика кількість пропонованих дефініцій, які досить істотно відрізняються 
одне від одного. Однак також варто зазначити, що є низка ознак, які прита-
манні різноманітним теоретичним підходам, тому вони можуть слугувати ха-
рактерними ознаками адміністративно-правового регулювання.  

Загалом погоджуємось із доволі вдалим підходом В. Галунько щодо 
трактування „адміністративно-правового регулювання», яке автор розуміє як 
«спеціально-юридичний механізм впливу адміністративного права на 
поведінку та діяльність його адресатів. Унаслідок адміністративно-правової 
регламентації формується юридична основа, визначаються зафіксовані у 
правових веліннях орієнтири для організації діяльності учасників 
адміністративно-правових відносин на досягнення фактичних завдань 
адміністративного права” [4]. Якщо робити проекцію адміністративно-
правового регулювання на сферу протидії митним деліктам, то змістовність 
досліджуваного поняття набуватиме наступних особливостей: по-перше, 
досліджуване адміністративно-правове регулювання розраховане переважно 
на такі суспільні відносини, які виключають юридичну рівність їх учасників, 
тобто тут переважає метод „влада – підпорядкування”, як наслідок при 
здійсненні митного контролю чітко виділяються суб’єкти митного контролю 
(митна служба, СБУ та ін.) та підпорядковані фізичні особи, які перетинають 
митний кордон, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності; по-друге, 
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адміністративно-правове регулювання виходить із наявності офіційної 
державної митної інстанції, яка має право вирішувати в односторонньому 
порядку (або ж в судовому порядку при застосуванні окремих санкцій до 
порушників), відповідно до вимог законів та адміністративно-правових норм, 
питання, що виникають у межах управлінських відносин, які вони регулюють; 
по-третє, владність і односторонність, як найбільш суттєві ознаки 
адміністративно-правового регулювання, не виключають використання за 
необхідності дозвільних засобів (наприклад, до таких суб’єктів в митній сфері 
можна віднести торгово-промислові палати, митно-брокерські фірми тощо), у 
результаті яких можуть виникати відносини рівності учасників управлінських 
відносин, що регулюються. 

У систему адміністративно-правового регулювання митних деліктів вхо-
дять декілька елементів: адміністративно-правові норми, суб’єкти, об’єкти ре-
гулювання тощо. Адміністративно-правові норми як первинні елементи 
адміністративно-регулюючого впливу на суспільні відносини, охоплюють ма-
сив митного законодавства. На сьогодні законодавство України з питань дер-
жавної митної справи складається з Конституції України, Митного кодексу 
України, інших законів України, що регулюють питання, пов’язані з регулю-
ванням і здійсненням митної справи, з міжнародних договорів України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Об’єктами до-
сліджуваного адміністративно-правового регулювання виступає сукупність 
митних формальностей, які зобов’язанні виконувати усі сторони митних пра-
вовідносин відповідно до норм митного законодавства.  

Базовою державною інституцією в сфері протидії митних правопору-
шень є Державна митна служба України. Держмитслужба відповідно до по-
кладених на неї завдань: забезпечує та здійснює контроль за дотриманням 
вимог законодавства з питань державної митної справи під час переміщення 
товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного 
контролю та митного оформлення; забезпечує та здійснює контроль за до-
триманням вимог законодавства з питань державної митної справи на всій те-
риторії України, у тому числі у вільних митних зонах, територіальному морі, 
пунктах пропуску через державний кордон, прикордонній смузі та контрольо-
ваних прикордонних районах, виключній (морській) економічній зоні 
України та прилеглій зоні України; організовує та здійснює провадження у 
справах про порушення митних правил, контролює дотримання вимог зако-
нодавства під час провадження у справах про порушення митних правил; за-
побігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних 
правил на митній території України; бере участь у міжнародному співробіт-
ництві з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил; виявляє 
причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди та інших правопору-
шень у сфері державної митної справи, вживає заходів до їх усунення. 

Суб’єктний склад системи адміністративно-правового регулювання мит-
них деліктів в Україні, крім Державної митної служби України охоплює і ряд 
інших державних інституцій, зокрема Державну прикордонну службу 
України, Службу безпеки України, Національну поліцію України, систему 
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судів, що розглядають справи про порушення митних правил і контрабанду 
тощо. 

Вважаємо, що нині видається об’єктивно необхідним продовження 
більш глибокого вивчення правового регулювання саме в галузі 
адміністративного права. Доцільно на рівні теоретичних досліджень 
узагальнити використовувану термінологію з метою вироблення більш чітких 
дефініцій. Наведене положення особливо важливе для регулювання відносин 
саме у сфері митної політики, оскільки визначення та чітке розуміння такого 
фундаментального поняття неодмінно покращить рівень нормотворчої 
техніки та сприятиме протидії митним деліктам в Україні. 
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У науковій історіографії «московською угодою» називають «Угоду про 

об’єднання християн євангельської віри (п’ятидесятників – Авт.) з євангель-
ськими християнами та баптистами в один союз», яку 24.08.1945 р. підписа-
ликерівники цих релігійних союзів у Москві. Результатами угоди стало вход-
ження п’ятидесятників СРСР до складу Всесоюзної ради євангельських хри-
стиян та баптистів (далі ВРЄХБ), уніфікація п’ятидесятницького віровчення за 
зразком баптистської догматик шляхом «добровільного» зречення 
п’ятидесятниками ряду притаманних їх культу духовних практик, як-то: мо-
литви «духом» під час богослужінь (п. 8 московської угоди) та чину омовіння 
ніг під час причастя (п. 10). Відтак п’ятидесятникивтрачали свою назву (хри-
стияни євангельської віри, тобто ХЄВ) і мусили називатися «євангельські хри-
стияни-баптисти» (далі – ЄХБ). Єдиним керівним органом усіх 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%25%20D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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п’ятидесятників СРСР надалі ставала Всесоюзна Рада ЄХБ під новою назвою 
«Всесоюзної Ради євангельських християн-баптистів» з центром у Москві.  

Отже, можна стверджувати, що результатами московської угоди стало не 
стільки об’єднання п’ятидесятників з ЄХБ, скільки поглинання їх останніми. 

Незважаючи на історичну значущість цієї угоди, причини, які призвели 
до її підписання керівництвом п’ятидесятників та роль радянських органів 
держбезпеки в цьому процесі досліджені досить слабко. 

У сучасній історіографії дається неоднозначна оцінка угоді. Радянські 
дослідники (В. Граждан [9], А. Москаленко[15], О. Первомайський [19], члени 
дослідницько-історичного відділу ВРЄХБ на чолі зА. Бичковим [14]), а слідом 
за ними й більшість російських істориків (М. Одинцов [17; 18], С. Савінський 
[20; 21], А. Кочетова [18], Т. Никольска [16]), позитивно5 трактували факт 
підписання п’ятидесятниками московської угоди і наголошували на доб-
ровільній основі її укладання. 

Західні ж (В. Заватскі [13], В. Флетчер[30]) й українські історики 
(Ю. Данилюк та О. Бажан [1], Д. Войналович [3], Т. Грушова [10], В. Франчук 
[23]) наголошують на примусових засадах укладанняп’ятидесятниками цієї 
угодита підкреслюють її деструктивні наслідки для цієї деномінації (примусо-
ва уніфікація віровчення, розкол в п’ятидесятницькому середовищі на 
«реєстрованих»/тих, хто підтримали об’єднання з ЄХБ/ та «нереєстрованих» 
/тих, хто виступив проти об’єднання/п’ятидесятників тощо). Ініціативу ж її 
укладання цей табір істориків приписує не «добровільному бажан-
ню»п’ятидесятників, а примусу з боку радянської влади. 

Полеміка з цього питання триває і єдиної чіткої відповіді, яка б остаточ-
но підтвердила або ж спростувала ту чи іншу точку зору, наразі не має. Також 
недослідженим залишається питання участі радянських спецслужб у цьому 
процесі, без погодження з якимив той час не відбувалося прийняття жодних 
важливих рішень у релігійній сфері6. 

Дана робота є спробою знайти відповіді на порушені питання та запов-
нити існуючі прогалиницієїтеми. 

Дослідження ґрунтується на архівних джерелах, що зберігаються в Галу-
зевому державному архіві Служби безпеки України (ГДА СБУ), (фонди 1, 6, 
9, 16);державних архівах тимчасового зберігання обласних управлінь СБУ(ДА 
СБУ) та фондах (Ф. 263. Карні справи) Центрального державного архіву гро-
мадських об’єднань України (ЦДАГО). Окремі документи (різні статистичні 
дані, матеріали про роботу Уповноваженого з питань релігійних культів УРСР) 
акумульовані у Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України(ЦДАВО, Ф. 4648). 

Дослідження цілком таємної документації колишнього КГБ7дозволило 
встановити прямий вплив радянських спецслужб на підписання московської 

 
5 Позитивним вважається легалізація(тобто свобода віросповідання) даної конфесії, яка буцімто була 
отримана п’ятидесятниками від їх об’єднання з визнаним радянською владою союзом ВРЄХБ. 
6 Так як радянські євангеліки розглядалися радянськими органами держбезпеки як «шпигуни 
буржуазних розвідок» і тому перебували в зоні посиленої уваги цих спецслужб. 
7Автор свідомо вживає абревіатуру назв НКВД – НКГБ – МГБ – КГБ в російськомовному варіанті, 
солідаризуючись з думкою, що склалася у вітчизняній історіографії про їх неукраїнське походження 
та повну політичну і адміністративно-управлінську підпорядкованість Москві, в тому числі в 
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угоди п’ятидесятниками. Готуючись до корегування конфесійної ситуації в 
Україні, яка залишилася у спадок від нацистів, в органах НКГБ спочатку пла-
нували об’єднати у підконтрольний їм союз ВРЄХБ тільки общини ЄХ та Б. 
Згідно з директивою НКГБ УРСР № 610/25 від 06.11.1943 р. «антирелігійним» 
підрозділам обласних управлінь НКГБ наказували розпустити відновлені за 
нацистської окупації п’ятидесятницькі республіканські та обласні центри, за-
арештувати їх пресвітерсько-керівний склад, а помісні общини ХЄВ без керів-
ництва – ліквідувати, розклавши через агентуру [ГДА СБУ Ф. 16. Оп. 1. Спр. 
539. Арк. 200, 203]. Причиною таких жорстких заходів проти п’ятидесятників, 
у директиві вказано антирадянську та антивоєнну діяльність проти радянської 
влади за німецької окупації[ГДА СБУ Ф. 16. Оп. 1. Спр. 539. Арк. 200, 
203].Однак це було лише формальним приводом, покликаним обґрунтувати 
жорстокість репресивних заходів НКГБ по відношенню до цієї конфесії. 
Справжніми ж причинами ліквідації п’ятидесятницьких общин та союзів ра-
дянськими спецслужбами були: 1)  догматичні особливості 
п’ятидесятницького віровчення, яке включало в себе «бузувірські», на упере-
джену думку співробітників НКГБ, духовні практики (хрещення духом, мо-
литва «іншими» мовами, пророцтва та чин омовіння ніг під час причастя8); 
2) затяті пацифістські настрої і, як наслідок, уникання п’ятидесятниками  
військової служби в РСЧА; 3) так званий «фанатизм», притаманний адептам 
п’ятидесятницького культу (відданість своїй вірі, яка ускладнювала процес їх 
вербування службовцями НКГБ); 4) здатність п’ятидесятників до швидкого 
кількісного зростання (враховуючи особливості віровчення, за однаковий 
проміжок часу, число п’ятидесятників зростало в рази швидше, ніж контин-

 
питаннях формування та комплектації їх кадрового складу (Шаповалов, 1997, с. 5-18). Додатковим 
фактором мого вибору саме такої форми написання, послугувала також наявність академічної 
структури (відділу) по розробці архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ при Інституті історії НАН України та 
однойменного часопису («З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ»), який і закріпив цю традицію. Такий 
підхід суголосний й вимогам українського правопису, за яким власні назви слід подавати незмінними 
(без перекладу). 
8 Хрещення духом – один із центральних догматів п’ятидесятництва, ґрунтований на Христовій 
максимі: «Коли хто не родиться від води і Духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося від 
тіла – є тіло, що ж уродилося з Духа – є Дух». (Івана, 3: 5-6).  
Молитва «іншими» мовами – кульмінаційний момент в хрещенні духом, коли в стані граничної 
екзальтації віруючі починають говорити з Богом «незнайомими», «ангельськими» та «іншими» 
мовами (див. 1 послання ап. Павла до Коринфян 13 та 14 глави), в результаті чого процес мовлення 
людини стає неструктурованим. Звідси і назва молитви «іншими» мовами в науковій літературі – 
«глоссолалії» (від грецького «γλῶσσα» /гло́сса/ «язик» + «λᾰλέω» /лале́о/ «говорю»). За даними 
психологів та лінгвістів практикування глоссолалій під час богослужінь адептами різних релігійних 
культів не являється «бузувірською практикою», а є психолінгвістичним феноменом, що ніяк не 
впливає на осудність людини і не вказує на її психічну ненормальність [22]. Але, враховуючи ту 
обставину, що молитва іншими мовами нерідко супроводжувалася пророцтвами, в яких часто 
віщувалося про скору та неминучу загибель СРСР, усі духовні практики п’ятидесятників трактувалися 
органами НКГБ як «бузувірська антирадянська діяльність», що призводить до «психічного каліцтва 
віруючих» [ДА СБУ м. Одеса. Ф. 6(Р). Спр. 24012-П.  Арк. 251-253]; [ГДА СБУ. Ф. 6. Спр. 67590-ФП (В. 
Бойко). Арк. 121]; [ЦДАГО. Ф. 263. Оп. 1. Спр. 58286. т. 8. Арк. 6]; [ЦДАВО. Ф. 4648. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 
18]. 
Чин омовіння ніг – обряд, який ґрунтується на установленні Христа: «А коли обмив ноги вам Я, 
Господь і Вчитель, то повинні й один одному ноги вмивати, бо то Я вам приклада дав, щоб і ви те 
чинили, як Я вам учинив» (Івана, 13:14-15). Даний чин завжди здійснюється п’ятидесятниками на 
молитовному зібранні, яке закінчується причастям. 
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гент баптистів та євангельських християн)9 [ГДА СБУ Ф. 6. Спр. 67590-ФП (В. 
Бойко). Арк. 121]; [ЦДАГО Ф. 263. Оп. 1. Спр. 58286. т. 8. Арк. 6]; [ЦДАВО Ф. 
4648. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 18]; [ГДА СБУ Ф. 1. Оп. 1. Спр. 1102. Арк. 188-193, 196-
198].  

Отже вказані риси п’ятидесятницького релігійного культу стали підста-
вою для кваліфікації радянськими органами держбезпеки його адептів «во-
рожим елементом» для суспільства. Слушність такого висновку співзвучна з 
думкою В. Войналовича, який, характеризуючи п’ятидесятників, зазначав: 
«Високий рівень релігійної залученості та екзальтації, непереборна готовність 
на пожертву заради віри, категоричне несприйняття віруючими багатьох 
сторін радянської дійсності становили загрозу, яку власті не схильні були 
применшувати» [3, c. 506]. Не бажаючи применшувати «загрозу» від 
п’ятидесятників, в органах НКГБ ще до вигнання вермахту з території України 
розпорядилися про ліквідацію цієї конфесії. 

На думку українських істориків Д. Вєдєнєєва та О. Лисенка, із зміною 
політичних обставин внаслідок поразки гітлерівської Німеччини в Другій 
світовій війні та зацікавлення «вождя народів» увійти до клубу світових 
лідерів, в СРСР почали заміну одіозного атеїстичного курсу на «зовні більш 
цивілізований алгоритм відносин із церквою» [2, c. 117]. Зміна державно-
церковних відносин спричинила і зміну форм реалізації планів органів НКГБ 
щодо п’ятидесятників. З огляду на нові політичні обставини службовці НКГБ 
вже не могли провести ліквідацію п’ятидесятників лише засобами адміністра-
тивно-оперативного примусу (арешт, заслання, депортація, розклад общин 
тощо). Тому вони розробили більш витончений план ліквідації 
п’ятидесятників, який полягав у поєднанні агентурно-оперативних комбінацій 
(для більшої ефективності) із заходами адміністративно-оперативного приму-
су. За цим планом чинивсяагентурно-оперативний тиск на керівників 
п’ятидесятницьких союзів СРСР задля їхньої згоди на входження общин до 
складу ВРЄХБ. У документі йшлося про те, що на відміну від союзу євангель-
ських християн з баптистами «об’єднанням п’ятидесятників з сектантами 
євангелістами-баптистами переслідували мету ліквідації <…> п’ятидесятників 
і виховання їх через ВРЄХБ в дусі визнання законів радянської влади» [ГДА 
СБУ Ф. 9. УР/СР. Спр. 230. Арк. 122].  

Долучаючи п’ятидесятників до ВРЄХБ, в органах НКГБ не просто нама-
галися встановити над ними централізований оперативний контроль (як це 
вони зробили з ЄХ та Б), а поступово ліквідувати конфесію за допомогою 
агентури із пресвітерсько-керівного складу ВРЄХБ. Основною рушійною си-
лою такої «безкровної» ліквідації п’ятидесятників, як зазначено в документі, 
мало стати примусове «перевиховання» вірян конфесії агентурою ВРЄХБ, 
спрямоване на відмову п’ятидесятниками від «одіозних» особливостей влас-
ного віровчення та зрештою їх злиття з євангельськими християнами та бап-
тистами. Таку «безкровну» ліквідацію голова РСРК СРСР полковник НКГБ 

 
9 За даними істориків-релігієзнавців в період з 1930 по 1940 рр. чисельність п’ятидесятників в одній 
тільки Бразилії збільшилася в 26,6 рази! (з 13.500 до 400.000) [29]. Звідси можна зробити 
припущення, що другої Бразилії в СРСР не хотіли. 
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СРСР І. Полянський у таємному листі до голови РСРК УРСР П. Вільхового 
визначивголовною метою реалізації нового плану щодо п’ятидесятників: «За-
значене вище злиття давало можливість руками євангельських християн та 
баптистів ліквідувати "п’ятидесятників" – містичну секту з елементами віров-
чення, яке негативно впливає на психічний та фізичний стан людини і сприяє 
різним антидержавним тенденціям («пророцтва» та ін.)» [ЦДАВО Ф. 4648. 
Оп. 4. Спр. 33. Арк. 9]. 

Реалізацію плану з долучення п’ятидесятників до ВРЄХБ розпочали з 
офіційної заборони їхньої діяльності. Таємною директивою № 72/с від 
17.03.1945 р. РСРК СРСР республіканським та обласним уповноваженим (в по-
рушення норм Конституції СРСР та радянського законодавства про культи) 
було заборонено реєструвати п’ятидесятницькі общини та союзи [ЦДАВО Ф. 
4648. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 18]. Водночас через агентуру НКГБ (Всесоюзну Раду 
ЄХ та Б) керівникам найбільших п’ятидесятницьких союзів СРСР (Всеукраїн-
ського та Всепольського союзу ХЄВ, до складу якого до 1939 р. входила і ЦХВЄ 
Західної України) єпископам Д. Пономарчуку, П. Бідашу, І. Паньку та С. Ваш-
кевичу запропонували приєднатися до легального союзу ВРЄХБ [ГДА СБУ Ф. 
9. Спр. 230. УР/СР. Арк. 121]. 

20.08.1945 р. у Москві за сприяння НКГБ відбулася нарада вказаних 
служителів культу із керівництвом ВРЄХБ. На нараді (тривала 9 діб) служ-
бовці НКГБ через Всесоюзну Раду ЄХБ поставили п’ятидесятницькому керів-
ництву жорсткий ультиматум: або вони «добровільно» зречуться «бузувірсь-
ких практик» культу і увійдуть до складу ВРЄХБ, або ж їх заарештують органи 
НКГБ за «нелегальне» (незареєстроване в РСРК) здійснення релігійної діяль-
ності. У такий спосіб керівників п’ятидесятницьких союзів змусили пристати 
на відступництво [ГДА СБУ Ф. 9. Спр. 230. УР/СР. Арк. 122]; [ДАСБУ м. 
Дніпро. Ф6(Р). Оп. 1. Спр. П-19560. Арк. 51 зв., 145 зв., 146]. Для офіційного за-
кріплення усних домовленостей п’ятидесятницькі єпископи 24.08.1945 р. 
підписали «Угоду про об’єднання християн євангельської віри з євангельсь-
кими християнами та баптистами в один союз». 

Розуміючи, що п’ятидесятники погодились на об’єднання з ЄХБ під 
примусом та можуть, залишаючись вірними своєму віровченню, не реалізо-
вувати умов серпневої угоди, нарком НКГБ УРСР С. Савченко (ще до підпи-
сання угоди) видав цілком таємну директиву № 98/д від 08.08.1945 р. У ній 
вказано, що для запобігання формальному об’єднанню п’ятидесятників з ЄХБ 
службовцям обласних УНКГБ слід виявити усі п’ятидесятницькі общини та 
взяти на оперативний облік їх пресвітерсько-керівний склад. Наступним кро-
ком визначено проведення вербування «кваліфікованої агентури з середови-
ща сектантів п’ятидесятників» задля виявлення общин ХЄВ та впливу на та-
ких їх керівників, які ухилятимуться від приєднання до общин ВРЄХБ або по-
годяться на злиття формально, і надалі дотримуватимуться відправлення 
релігійних культів за п’ятидесятницькою догматикою [ГДА СБУ Ф. 9. УР/СР. 
Спр. 89. Арк. 90]. За допомогою цієї агентури слід було в подальшому контро-
лювати роботу общин ХЄВ, скеровуючи її у потрібному для НКГБ напрямі, та 
проводити усілякі заходи запобігання зростанню людності цих общин [ГДА 
СБУ Ф. 9. УР/СР. Спр. 89. Арк. 91].  
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Для покращення координації агентурно-оперативної роботи усіх облас-
них УНКГБ по лінії п’ятидесятників в НКГБ УРСР активізували реалізацію 
централізованої агентурної справи «Пророки». Відтепер від керівників усіх 
обласних УНКГБ вимагали систематично звітувати про хід її виконання. Ра-
зом із тим вимагалося надавати відомості про кількість п’ятидесятницьких 
общин, які об’єдналися / не об’єдналися із ЄХБ, а також додавати до 
щомісячних звітів ще й плани агентурно-оперативних заходів, спрямованих 
на ліквідацію ХЄВ [ГДА СБУ Ф. 9. УР/СР. Спр. 89. Арк. 92]. 

Задля унеможливлення нівелювання п’ятидесятниками умов серпневої 
угоди та формального об’єднання з ЄХБ, аналогічні заходи були запроваджені 
і РСРК. Голова РСРК І. Полянський підписав секретну директиву № 279/с від 
21.09.1945 р., у якій була обумовлена асиміляція п’ятидесятників євангельсь-
кими християнами-баптистами. Він наказав республіканським та обласним 
уповноваженим РСРК не реєструвати ті релігійні общини, в яких після 
об’єднання відсоток п’ятидесятників буде більший, ніж ЄХБ. Від уповноваже-
них вимагали, щоб при об’єднанні общин максимально «розбавляти» середо-
вище п’ятидесятників євангельськими християнами-баптистами. Аби не пе-
решкоджати процесу поглинання п’ятидесятників у вже об’єднаних общинах, 
уповноважені РСРК мали «тактовно» відсторонювати їх від керівництва, а 
натомість сприяти висуванню на керівні посади в общинах тільки представ-
ників ЄХБ. Уповноваженим РСРК було наказано за допомогою пресвітерів 
ВРЄХБ розпочати у таких об’єднаних баптистсько-п’ятидесятницьких общи-
нах «кропітку» справу з «перевиховання» п’ятидесятників та асиміляцію їх з 
баптистами (про що старших пресвітерів ВРЄХБ  сповістили відповідним ін-
структивним листом Президії ВРЄХБ). У процесі «перевиховання» 
п’ятидесятників встановлювали контроль пресвітерами ВРЄХБ за дотриман-
ням вимог московської угоди (особливо пп. 8 та 10 про заборону молитися 
«духом» та відправляти чин омовіння ніг під час причастя), прищепленням 
п’ятидесятникам баптистської догматики. Не забували й про проведення з 
ними «патріотичної» роботи з «виховання» п’ятидесятників у радянському 
дусі.Насамперед йшлося про схиляння п’ятидесятників до збройної служби в 
РСЧА, залучення п’ятидесятників до участі у радянських мітингах, демонстра-
ціях та виборах у місцеві або республіканські ради тощо [ЦДАВО Ф. 4648. Оп. 
4. Спр. 2. Арк. 34-36]; [ЦДАВО Ф. 4648. Оп. 4. Спр. 14. Арк. 6]. 

Отже, можна стверджувати, що московська угода стала результатомціле-
спрямованої агентурно-оперативної роботи радянських спецслужб, а не доб-
ровільною ініціативою віруючих. Її підписання було силоміць (шляхом шан-
тажу та погроз) нав’язане п’ятидесятницькому керівництву. Основною метою 
ініціювання підписання цієїугоди стало не стільки прагнення органів НКГБ 
легалізувати діяльність конфесії п’ятидесятників (шляхом їх об’єднання із 
ВРЄХБ), скільки – негласналіквідація останньої. Основним засобом ліквідації 
п’ятидесятників виступала агентурно-оперативна робота, поєднанаіз заходами 
адміністративно-оперативного примусу, які зводилися доуніфікації 
п’ятидесятницького віровчення (за зразком баптистської догматики) та 
«асиміляції»п’ятидесятниківсексотами НКГБ із числа пресвітерсько-керівного 
складу ВРЄХБ. Отриманівисновкиповністю підтверджують вірність гіпотези, 
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висунутої західними та українськими істориками (на противагу радянсько-
російській концепції), про примусове походження московської угоди та роз-
кривають зміст і цілі роботи радянських спецслужб серед п’ятидесятників 
УРСР. 
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Сучасне українське суспільство продовжує відчувати на собі негативні 

наслідки конфліктогенного впливу радянської ідеології. Утопічна радянська 
світоглядна парадигма ставила спільне благо вище за потреби окремого інди-
віда. Цінності утопічної думки абсолютизувалися, перетворюючись на позача-
сову, незмінну дійсність.  Заангажованість радянської державної ідеології 
призводила до постанови позачасових надзавдань.  Їх вирішення регулярно 
виходило за межі фахових дискусій у політичну площину.  

Метою статті є спроба проаналізувати конфліктогенний вплив аксіоло-
гічного аспекту радянської ідеології на повсякденне життя суспільства.  Дослі-
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дження впливу ідеології, як частина великих розвідок присвячених СРСР роз-
глядалося у роботах М. Левина [4], Ш. Фіцпатрік [8], Ю. Тішнера [11], питання 
"громадянської релігії в СРСР" розглянуто О. В. Лук’яненком [10] та іншими 
дослідниками упродовж останніх десятиліть. Проте саме вплив аксіологічного 
аспекту на повсякдення радянського суспільства як джерела конфліктогенно-
сті, ставав радше виключенням із загального дискурсу. В спробі висвітлення 
цього аспекту і полягає наукова новизна даної статті. Система цінностей, за-
кріплених в ідеології, що є ланцюгом взаємопов’язаних у процесі історичного 
розвитку явищ, повинна апробуватися у повсякденних практиках. Вона фор-
мує поведінку індивіда, відображаючи його аксіологічні та етичні установи. 
Не зважаючи на утопічність та ідеалістичну спрямованість радянської ідеоло-
гії, на думку В. Єрмоленко, сам К. Маркс вважав, що «ідеологія» відривається 
від реальності, гублячись у хитросплетіннях абстрактних ідей. Зго-
дом…марксизм починав втрачати опертя в емпіриці та перетворювати на релі-
гійні догми тези, які виявлялися все менш науковими й натикалися на серйо-
зні емпіричні спростування…» [2, c. 123].  

Поступово, марксистська ідеологія стала однією з найбільших антирелі-
гійних релігій XX століття. Замість виходу з Платонової печери, марксизм ще 
сильніше в неї заглибився. Прийшовши на зміну «в’язниці народів», він став 
«в’язницею ідей». Основні післяреволюційні цінності: рівність, справедли-
вість, свобода, диктатура пролетаріату були затверджені «згори» як загально-
обов’язкові. Священним для цієї квазірелігії став концепт реальності – вивіре-
ний опис ідеї про іманентне, яке лише має настати. На формування структур 
марксистської ідеології впливали не тільки умови історичної епохи та зацікав-
леність державних структур: це були й національні, ментальні, культурні по-
всякденні практики суспільства.  

Зауважимо, що ідейні, аксіологічні та інституціональні аспекти ідеології 
у повсякденні людини знаходяться у постійному взаємозв’язку. Вони мають 
діалектичний характер – вплив ідеології модифікує свідомість та внутрішній 
світ суб’єкта відповідно до потреб епохи.  «Ідеї, – за словами К. Мангейма, – у 
міру того як вони будуть реалізовані, втілюються в нових умовах життя та за-
стигають у вигляді звичок, інертності, закам’янілості, виникає потреба у новій 
критиці, і так знову і знову…» [6, с. 119].  

Ідеологія впливає на  аксіологічний потенціал особистості. Ціннісна орі-
єнтація особистості визначає характер її потреб, переваг, вибір варіантів пове-
дінки. Ідеологія ставить структурні та аксіологічні детермінанти, «пропонує 
свій погляд на події, допомагає зорієнтуватися в мінливому світі, допомагає 
будувати своє майбутнє, вибудовує ієрархію цінностей, допомагає зрозуміти, 
що важливо, що не важливо, за що варто боротися, що варто міняти, а з чим 
можна погодитися чи терпіти [1, c. 184]». Проте високі аксіологічні ідеали по-
трібно було не тільки сформувати, але й імплементувати у повсякденні прак-
тики. 

Зважаючи на буремні події, що відбулися після 1918 року, було обрано 
шлях насаджування аксіологічних аспектів марксизму  за допомогою примусу 
та терору. Процес формування «нової людини», яка мала стояти осторонь 
«забобонів», «мракобісся», стати справжнім будівником комунізму отримав 
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пряму підтримку нової влади. Ідеологію лідери партії розуміли як вираження 
інтересів панівної частини суспільства – диктатуру пролетаріату. Моральним 
ставало все, що відповідало зацікавленням робітничого класу.  

Наслідком ставало спрощення відносин, концептів та всієї мовленнєвої 
культури. Спрощувалися орфографія, стилістика, словниковий запас, актуалі-
зувався концепт «простої людини», система освіти, філософія тощо. В умовах 
тотального спрощення риторики та концептів, які використовувала марксист-
ська ідеологія важливим став саме її аксіологічний аспект, як зручний важіль 
пропаганди по контролю населення. Аналіз цінностей широко використову-
вався марксистами при вивченні історії культури, науки, суспільної свідомості 
та особистості. Аксіологія виступала однією з найгостріших проблем ідеологі-
чної боротьби, пов'язаної з соціально-політичним розвитком.  

В радянській філософії аксіологію критикували як буржуазну науку, іде-
алістичну за своїм змістом (М. М. Каган, І. А. Майзель та інші). Партія стала 
системою, що формувала, розповсюджувала штучні суспільні цінності та кон-
тролювала їх виконання. Відкидаючи загальносвітові норми, партія могла в 
умовах тоталітарного суспільства підміняти реальність, виконуючи притаман-
ну їх роль Церкви марксистської квазірелігії. Політична система тоталітариз-
му являла собою жорстко централізовану партійно-державну структуру, яка 
здійснювала контроль над усім суспільством, не допускаючи виникнення будь 
яких суспільних та політичних організацій, що стояли б за межами цього кон-
тролю [7, c. 70]. У тоталітарному суспільстві всі конфлікти поділяються на 
умовно інституціоналізовані та ідеологізовані. Так влада може звичайний со-
ціальний конфлікт «представити» як політичний, а своїм каральним заходам 
стосовно реальних і надуманих супротивників «надати» правового характеру 
або виправдати насилля «революційною доцільністю» [7, c. 71].  

Право на побудову ідеальної держави, право на конструювання майбут-
нього та право контролю за теперішнім є тільки й виключно у панівного ре-
жиму. Конфлікти приховуються за ілюзорною реальністю, створюваною про-
пагандою, а прояви непокори придушуються силою. І, як завжди, проблеми 
повсякденного життя продовжували тлумачитись лише крізь призму заідео-
логізованих понять, залишаючи доволі мало часу для вирішення насущних 
питань [5, C. 9]. Суспільство має вибір, або вірити у пропагандистські концеп-
ти, які підміняють аксіологічні норми повсякдення, замінюючи їх на потрібні 
режиму, або вступити в конфлікт, наражаючись на смертельну небезпеку.  

Радянський режим використовував не тільки індивідуальний та масовий 
терор, у якості способу контролю та придушення конфліктів. Так процеси до-
би «відлиги» (1953 – 1964 роки) супроводжувалися заміною механізмів терору 
на дієвіші та менш витратні способи контролю за особистістю. Згодом конт-
роль переріс у пропагування «радянського» способу життя: «Важливим під-
сумком великих соціальних зрушень, які відбулись у житті нашого народу, є 
радянський, соціалістичний спосіб життя… Соціалістичний спосіб життя – це 
те тільки матеріальні, економічні фактори в діяльності членів нашого суспіль-
ства: водночас – це сукупність поглядів, ідей і уявлень, що впливають на від-
носини між людьми, класами націями й народностями; він охоплює всі сфери 
суспільної діяльності трудящих СРСР; нерозривно пов’язаний з умовами соці-
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алістичної дійсності, забезпечує колективістський, інтернаціональний клімат 
на виробництві, у побуті, у міжнародних відносинах і т. д. Все це створює не-
обхідні умови для формування нової людини, яка поєднує в собі ідейну пере-
конаність…високу культуру, всебічні знання [3, с. 205]».  

Таке ставлення влади до аксіологічних аспектів власної ідеології приз-
водило до конфліктогенних ситуацій у житті суспільства. Одним із прикладів 
такої ситуації, викликаної постійною зміною ідеологічних механізмів, є «різ-
номислення» [9], яке було наслідком не відповідності «офіційного» світу, та 
реального. Можемо зробити такі висновки: тоталітарна система позначилася 
як квазірелігійна структура, що керувала суспільством за допомогою терору та 
контролю за свідомістю громадян радянського суспільства. Наслідком пану-
вання радянської ідеології стали: політизація повсякдення, спрощення прак-
тик соціальної взаємодії та підміна аксіологічних аспектів на тлі конфлікто-
генності оточуючої реальності. Актуальним завданням не тільки для істориків, 
але й культурологів, психологів, політологів, літературознавців э аналіз та де-
конструкція залишків тоталітарного наративу. 
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Кількість спорів чи конфліктів, які виникають в житті кожної людини та 

відносяться до приватних чи публічних сфер її життя, є високою. Частина цих 
спорів чи конфліктів вирішується у суді, частина – шляхом переговорів, із за-
стосуванням процедури медіації, в третейському суді, в міжнародному комер-
ційному арбітражі тощо. Разом з тим, з року в рік навантаження на суддів, які 
розглядають цивільні спори зростає. В науковців та практиків не викликає 
сумнів те, що приватні спори, які виникають у житті людини, є складним пра-
вовим явищем, яке у науці розглядається під різними кутами зору, а судова 
практика також є різною тощо. Запровадження ж ефективного правового ме-
ханізму врегулювання цивільних спорів є запорукою зниження суспільної на-
пруги у судовому процесі та реалізацією громадянами прав на захист, гаран-
тованих Конституцією України.   

Проблеми та перспективи становлення та розвитку в Україні інституту 
медіації, інституту арбітражу, інституту третейського розгляду та інших альте-
рнативних суду інститутів вирішення цивільних спорів є предметом дослі-
дження вчених, науковців, практиків (юристів, психологів тощо). Із прийнят-
тям Закону України «Про медіацію» кількість досліджень збільшилась. Зок-
рема, наукові розвідки у цій сфері здійснюються А.Біцай,  О.Кармазою, 
Д.Кушерець, С.Короєдом, Н.Мазаракі, О.Можайкіною, Ю.Притикою та інши-
ми українськими науковцями. В іноземних країнах проблеми відносин у сфері 
медіації з науково-практичної точки зору висвітлюють, зокрема, Ерік M. Ру-
нессон, Марі-Лоранс Гі, Жан А. Міріманофф та інші. Водночас українська пра-
вова доктрина потребує подальших наукових розвідок у цій сфері.  

Законодавство України не використовує, а відтак не розкриває зміст 
правової конструкції «альтернативне вирішення спорів». Разом з тим для на-
уковців цей термін відомий, однак його зміст є дискусійним. Наголосимо, що 
правова конструкція «альтернативне вирішення спорів» (англ. AlternativeDis-
puteResolution (ADR)) почала використовуватися США в ХХ ст. для позначен-
ня неформальних процедур врегулювання спорів (конфліктів).  

Тож складно заперечити Р.Ханик-Посполітак та В. Посполітак в тому, 
що використання поняття «альтернативне» передбачає пошук альтернатив-
ного механізму, який дозволяє вирішити спір по суті без звернення до суду, це 
як правило, звернення учасників спору до незалежної третьої інституції, яка 
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виносить рішення по справі. На їхню думку, за своєю сутністю поняття «аль-
тернативне» та «позасудове» вирішення спорів є тотожними (синонімами). 
При цьому на практиці, в юридичній літературі та законодавстві зарубіжних 
країн більше вживається саме поняття альтернативне вирішення спорів [1]. 

О.Спектор пропонує говорити про широке та вузьке (або зовнішнє та 
внутрішнє) поняття альтернативності. У широкому розумінні альтернатив-
ність означає можливість звернення за вирішенням спору або до органу дер-
жавної влади (суду), або можливість вирішення спору за допомогою одного із 
способів альтернативного вирішення спорів (АВС). У вузькому розумінні – 
можливість обрання серед кількох способів АВС усередині самої системи [2, 
с.13].  

Ю. Юркевич доводить, що альтернативні способи вирішення цивільних 
спорів – це комплекс заходів і процесів, пов’язаний із урегулюванням супере-
чок чи конфліктів юридично рівних, вільних та самостійних учасників циві-
льного та господарського обороту без винесення судових рішень по суті спорів 
[3, с.17]. 

Н.Бондаренко-Зелінська вказує, що альтернативне вирішення правових 
спорів – це сукупність прийомів і методів позасудового врегулювання спрів, у 
результаті застосування яких сторони, що сперечаються, укладають взаємо-
прийняту угоду. Основне значення АВС полягає в тому, що за його допомогою 
відбувається фільтрування тих правових (в тому числі цивільно-правових) 
спорів, які дійсно потребують повного судового розгляду від тих, що можуть 
бути вирішені без участі суду [4]. 

Узагальнивши наукові доробки з цього питання, дійдемо висновку, що 
під альтернативним вирішенням спорів у вузькому розумінні розуміється не-
державна форма захисту прав громадян, в якій відбувається взаємодія прийо-
мів (технік) та методів, за допомогою яких сторони спору чи конфлікту дося-
гають згоди та укладають взаємовигідний для них правочин без звернення до 
суду. Тобто, альтернативні процедури вирішення цивільного спору, якщо це 
не суперечить Конституції та закону України, можуть замінити процедуру ви-
рішення спору в суді, не потребують значних фінансових та організаційний 
витрат сторін спору тощо.   

Здійснивши аналіз норм цивільного процесуального законодавства, дій-
демо висновку про те, що в цивільному судочинстві застосовуються такі види 
альтернативних способів вирішення цивільних спорів, а саме: медіація (Закон 
України «Про медіацію», ст. ст. 49, 61, 70, 142, 197, 198, 251, 253 ЦПК України),  
міжнародний комерційний арбітраж (Закон України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж», ст. ст. 19, 23, 42, 82, 84, 85, 94, 116, 149, 151, 152, 158, 159 
та ін. ЦПК України), третейський розгляд (Закон України «Про третейські су-
ди», ст. ст. 4, 19, 21, 23, 42, 82, 84, 149 та ін. ЦПК України).  

Так, наприклад, за ст. 3 Закону України «Про медіацію» медіація може 
бути проведена до звернення до суду або під час судового провадження, або 
під час виконання рішення суду. Тобто, цей Закон визначив періоди прове-
дення процедури медіації та відніс медіацію до альтернативних способів ви-
рішення спорів загалом та цивільних спорів зокрема. Відтак, згідно із части-
ною сьомою ст. 49 ЦПК України сторони можуть примиритися, у тому числі 
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шляхом медіації, на будь-якій стадії судового процесу. Аналіз норм цього За-
кону засвідчив, що процес медіації може бути одним із форм вирішення спо-
рів шляхом проведення переговорів між сторонами за правилами медіації, ви-
значеними в Законі України «Про медіацію» та ЦПК, однак запровадження 
інституту медіації у цивільному процесі України потребує додаткових науко-
вих досліджень тощо.  

  Крім того, ЦПК передбачає й інші альтернативні форми захисту 
прав громадян. Так в ст. 4 Кодексу передбачено, що до третейського суду за 
угодою сторін може бути переданий будь-який спір, який виникає з цивільних 
правовідносин, крім випадків, передбачених законом.  

Тож в Україні на рівні закону закріплено судовий та позасудовий захист 
цивільних прав громадян. Позасудовий (альтернативний) захист цивільних 
прав у цивільному процесі відбувається із залученням незалежної особи чи 
незалежного недержавного органу – медіатора, третейського суду, міжнарод-
ного комерційного арбітражу.  
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Сьогодні громадська активність молодої людини відіграє значну роль в 

житті суспільства і з кожним роком стає все більш затребуваною. Чимала 
кількість роботодавців (особливо прихильників концепції корпоративної 
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соціальної відповідальності), під час найму на роботу, звертає увагу в резюме 
на наявність досвіду участі в громадських ініціативах. Також при вступі в за-
рубіжні університети, чи подачі заявки на участь в міжнародних програмах 
розвитку, увага відбіркової комісії приковується до кількості годин 
обов’язкового підтвердженого волонтерського досвіду особи.  

Об’єднавшись в когорту небайдужих людей (шкільне/студентське са-
моврядування, громадську організацію, хаб, молодіжний центр), молодь 
втілює суспільно-важливі проєкти та долучається до процесу прийняття 
рішень на багатьох рівнях. Разом із цим варто відмітити, що час та зусилля, 
присвячені молоддю участі у таких ініціативах, щороку зменшується. Умовний 
“кістяк” кожної молодіжної організації раптом усвідомлює, що ряди членів 
окремої формальної (чи неформальної) спільноти перестають поповнюватися, 
більше того відбувається відтік попередніх активістів. Серед основних причин 
такого явища можна назвати: 

1.Суттєва зміна формату взаємодії з молоддю. З приходом війни та 
світової пандемії (як результат, перехід освітнього процесу в онлайн або вза-
галі його припинення, зростанням ризиків для життя та здоров’я людей) ор-
ганізаціям громадянського суспільства все важче втримати “новоприбувших” 
активістів (першокурсників, нових членів рад), демонструючи їм приклади 
попередньо втілених проєктів, але не розробляючи нічого в теперішніх умо-
вах. Чимало подій здійснюється заради адаптації новачків, до прикладу, Шко-
ли органів студентського самоврядування в університетах найчастіше займа-
ються адаптивами першокурсників та іншими заходами посвяти до студентсь-
кого життя. Уже кілька років поспіль такий проєкт виявляється єдиним ре-
алізованим в офлайні, проведенню якого не стали на заваді карантинні обме-
ження. Молодіжним групам, які звикли до взаємодії з молоддю виключно в 
офлайні, непросто залучити таку саму кількість зацікавлених осіб до активно-
стей в онлайн-форматі. Як результат, спостерігаємо згасання рівня активності 
молоді, разом з бажанням продовжувати вести таку діяльність, навіть попри 
наявний ентузіазм. 

2. Відсутність реальної роботи з молоддю в організації. З проведенням 
процедури виборів нових членів угруповання, новообраний склад збирається 
на перші засідання та планування своєї подальшої діяльності. Натомість, з 
власних спостережень автора, часто такі плани не переходять до етапу втілен-
ня, залишаючись на папері або обмежуються виключно кількома проєктами, 
про які “голосно” заявляють в соцмережах. Особливо в молодіжних радах спо-
стерігається фокус на проєктній діяльності, а не на розвитку молодіжної 
політики: участі в публічних обговореннях, наданні пропозицій по стратегіям 
розвитку, участі у засіданнях профільних комітетів. В разі відсутності діяль-
ності або браку підтримки щодо власних ідей, молодь не відчуває себе потріб-
ною, відповідно покидає організацію. 

3. Якщо актив молодіжної організації знайшов ту проблему, над 
вирішенням якої можна працювати, і це питання дійсно турбує молодь – це 
може вилитись у потенційний проєкт, з втіленням якого вже буде простіше. 
Але завжди треба памятати, що для проєктної діяльності завжди потрібні ре-
сурси. Сьогодні державні установи та навчальні заклади, які здатні надати 
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підтримку в проведенні молодіжних заходів, мають ряд суттєвих обмежень 
щодо своєї діяльності, відповідно їх долучення до офлайн-активностей може 
нести за собою ряд негативних наслідків. Громадським організаціям не 
завжди вдається знайти підтримку від керівництва, якому організація підпо-
рядкована, через що у молоді “опускаються руки”. 

Молодіжне самоврядування сьогодні відійшло від ери комунікації, 
наприклад, виключно з адміністрацією ЗВО, в форматі представник ОСС – 
адміністрація і нікого більше. Сьогодні перелік стейкхолдерів, яких можна за-
лучати, значно ширший, серед них: фонди (грантодавці), соціально- 
відповідальний бізнес, ЗМІ, профільні департаменти органів влади, експерти 
та залучені фахівці, громадські організації, лідери суспільної думки тощо. 

Якщо ініціативу самоврядування не підтримала адміністрація чи інший 
керівний орган, але це дійсно та проблема, розв’язання якої важливо для мо-
лоді, ресурси та підтримку на її втілення можна знайти від інших, вказаних 
попередньо, джерел [1].  

Питання активізації молоді завжди на часі. Проблема активізації молоді 
полягає не стільки у її пасивності (адже молода людина в силу віку - активна), 
скільки у браку віри в себе, власні сили та можливість щось змінити. Як і в 
будь-якому виді спорту, для досягнення кращих результатів варто тренувати-
ся. Факапи, невдачі та падіння - неминучі, але виключно пройшовши через 
цей шлях самостійно, можна рости. Початківцю в молодіжних організаціях 
варто знайти, орієнтуватись та працювати в команді лідера-практика, почи-
наючи з мікропроєктів. При цьому важливо брати відповідальність за певні 
етапи на себе, тим самим зростаючи, як активісту. На старті діяльності - це 
відмінна стратегія, але тимчасова, адже справді сильним лідером можна ста-
ти, коли людина починає вірити у власні сили й діяти самостійно [2]. 

Серед молоді завжди є ті, які в разі виникнення проблеми, наприклад 
зламаного крану в гуртожитку, обмежаться скаргами та зйомкою на камеру. 
Але з’являться й ті, хто, щонайменше, почне піднімати це питання, говорити з 
відповідними людьми або власноруч її вирішувати. 

Керівник, на бездіяльність якого скаржаться мешканці гуртожитку, мо-
же навіть бути не в курсі вказаної проблеми, оскільки в нього є уповноважена 
особа, яка займається цими питаннями та щотижня звітує про діяльність сво-
го підрозділу. 

Дієва комунікація - must-have діяльність, що формується з обох боків. Як 
молодь має говорити про наявні проблеми, так само і уповноважений/-на має 
говорити про наявність проблем, а не приховувати їх. Діяльність будь-якої мо-
лодіжної організації - це не виключно самопіар та задоволення тільки осо-
бистих потреб. Своєю роботою варто зачепити кожну молоду людину 
індивідуально, щоб вона відчула цю діяльність на собі. Це можливо через кон-
кретні маленькі справи. Наприклад, дискотека - подія виключно для піару 
угрупування, як організатора події. Натомість допомога особі з оформленням 
певної довідки - показник впливовості та іміджу певного члена організації в 
його/її очах. Ставлення молоді до громадського сектору покращує виключно 
конкретна робота та видимий (не тільки в соцмережах) конкретний резуль-
тат [3]. 
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Звісно, набагато легше піти в пошуках кращого життя, сподіваючись, що 
десь буде краще. Натомість, з позиції автора, Полтава - «непахане поле мож-
ливостей», адже є значна кількість сфер та галузей, які ще не розвинені вза-
галі або лише починають зароджуватися. Відповідно, це шанс власними 
зусиллями посприяти розвитку міста та перетворити виклики в можливості. 
Поїхати може кожен, а ось перейти з фронту «диванних критиків» на сторону 
«активних свідомих громадян» - одиниці, які живучи тут доводять, що їм не 
байдуже доля міста.  

Тому чи буде молодіжна організація дієвою, чи виключно діятиме фор-
мально на папері залежить від кожного її члена, як і розвиток молодіжної 
політики України загалом грунтується на діях кожного її молодого громадя-
нина.  Активність однієї особи на локальному рівні, в подальшому можуть за-
палити інших, і є важливою складовою у побудові культури відповідальності. 

Список використаних джерел: 
1.Участь молоді в управління громадою. Харківський центр розвитку 

місцевого самоврядування. [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Ключ до-
ступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/306/metodychka-
uchast-molodi-v-upravlinni-gromadoyu-cvet.pdf (дата звернення 12.05.2022р.) 

2.Проблеми організації молодіжного самоврядування [Електронний 
ресурс] : [Веб-сайт]. – Ключ доступу: http://education-
ua.org/ua/articles/1176-problemi-organizatsiji-studentskogo-
samovryaduvannya (дата звернення 11.05.2022р.) 

3.Студентське самоврядування для “чайників”. [Електронний ресурс] : 
[Веб-сайт]. – Ключ доступу: https://hgi.org.ua/?ch=SS_kniga (дата звер-
нення 13.05.2022р.) 
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університет розвитку людини «Україна» 
 

Порядок реалiзацiї господарсько-правової вiдповiдальностi – сукупнiсть 
заходiв та обставин, якi необхiдно здiйснити i з'ясувати для застосування до 
правопорушника господарських санкцiй. Термiни реалiзацiї господарсько-
правової вiдповiдальностi (термiн давностi). Для застосування господарських 
санкцiй у горизонтальних господарських вiдносинах у виглядi вiдшкодування 
збиткiв i штрафних санкцiй ГК Україна вiдсилає до  застосування  загальних  i 
скорочених  строкiв позовної давностi, передбачених ст.ст. 257, 258 ЦК 
України. Загальний строк позовної давностi становить 3 роки. Скорочена по-

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/306/metodychka-uchast-molodi-v-upravlinni-gromadoyu-cvet.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/306/metodychka-uchast-molodi-v-upravlinni-gromadoyu-cvet.pdf
http://education-ua.org/ua/articles/1176-problemi-organizatsiji-studentskogo-samovryaduvannya
http://education-ua.org/ua/articles/1176-problemi-organizatsiji-studentskogo-samovryaduvannya
http://education-ua.org/ua/articles/1176-problemi-organizatsiji-studentskogo-samovryaduvannya
https://hgi.org.ua/?ch=SS_kniga
https://hgi.org.ua/?ch=SS_kniga
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зовна давнiсть в один рiк, застосовується у господарських вiдносинах, вста-
новлюється для вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пенi); про спросту-
вання недостовiрної iнформацiї, помiщеної у засобах масової iнформацiї; про 
переведення на спiввласника прав та обов'язкiв покупця у разi порушення пе-
реважного права купiвлi частки у правi спiльної часткової власностi; у зв'язку 
з недолiками проданого товару; у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти. Для 
адмiнiстративно-господарських санкцiй ст. 250 ГК України передбачає особ-
ливi строки застосування. 

Адмiнiстративно-господарськi санкцiї можуть бути застосованi до суб'єк-
та господарювання протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але 
не пiзнiше нiж через один рiк з дняпорушення цим суб'єктом встановлених 
законодавчими актами правил здiйснення господарської дiяльностi, крiм 
випадкiв, передбачених законом. Так, Законом України «Про захист еко-
номiчної конкуренцiї» вiд 11.01.2001 р. встановлено п'ятирiчний термiн дав-
ностi застосування адмiнiстративно-господарських санкцiй за порушення за-
конодавства про захист економiчної конкуренцiї, а за дiї, що перешкоджають 
Антимонопольному комiтету у виконаннi його функцiй, – трирiчний термiн 
(ст. 42 Закону). ГК України передбачає межi господарсько-правової 
вiдповiдальностi та порядок зменшення розмiру та звiльнення вiд 
вiдповiдальностi. Зокрема, у ст. 219 ГК України встановлено, щоза невиконан-
ня або неналежне виконання господарських зобов'язань чи порушення пра-
вил здiйснення господарської дiяльностi правопорушник вiдповiдає належ-
ним йому на правi власностi або закрiпленим за ним на правi господарського 
вiдання або оперативного управлiння майном, якщо iнше не передбачено ГК 
України та iншими законами. Зменшення розмiру вiдповiдальностi (звiльнен-
ня вiд вiдповiдальностi) правопорушника можливе у разi порушення будь-
якого зобов'язання, але при наявностi певних, зазначених у законi обставин. 
Згiдно з ч. 3 ст. 219 ГК України якщо правопорушенню сприяли неправомiрнi 
дiї (бездiяльнiсть) iншої сторони зобов'язання, суд має право зменшити роз-
мiр вiдповiдальностi або звiльнити вiдповiдача вiд відповідальності. 

Слiд враховувати, що застосування господарських санкцiй не звiльняє 
правопорушника вiд виконання зобов'язання в натурi, крiм випадкiв, коли 
iнше передбачено законом або договором, або друга сторона вiдмовилася вiд 
прийняття виконання (ч. 3 ст. 193 ГК України). ГК України передбачає вимоги 
до досудового порядку реалiзацiї господарсько-правової вiдповiдальностi (ст. 
222 ГК України). На вiдмiну вiд iснуючого ранiше порядку, що дiяв досудовий 
порядок врегулювання спору – право, а не обов'язок потерпiлої сторони. 
Навпаки, для правопорушника – це обов'язок. 

Тобто пред'явлена претензiя повинна бути розглянута одержувачем у 
мiсячний термiн з дня отримання. В iншому випадку при подачi позову в суд 
потерпiла сторона вправi вимагати перекладання на iншу сторону судових 
витрат, незалежно вiд результатiв розгляду спору. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
 ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У РЕКЛАМІ 

Іван Ільченко, 
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  

081 «Право» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Актуальність теми дослідження зумовлена тією підставою, що в сучас-

них умовах в нашій країні є низка невирішених питань, які обумовлені охоро-
ною і захистом авторського права та суміжних прав. Одним з цікавих та доре-
чних питань для нашого дослідження постає здійснення аналізу особливостей 
використанняслогану у рекламі. 

На сучасному етапі реклама є не тільки інформацією про певний товар 
чи послугу або виробника, а все більше вона набуваєознакоформленого твору. 
Тому метою дослідження є аналіз проблем визнання слогану як об’єкта автор-
ського права у правовідносинах, які виникають у зв’язку з рекламою, для об-
ґрунтування нових теоретичних підходів. 

У даній роботі будуть розглянуті питанняособливостей реклами та її 
значення для продавця товару, об’єкти авторського права, які можуть бути 
складовою реклами, використання слоганів як засобів популяризації товарів і 
послуг, проблемні моменти визнання слогану як об’єкта АП та відповідна су-
дова практика й висновок. 

Загальновідомо, що для вдалого виходу на ринок продавець повиненп-
редставити та запропонуватийого потенційним покупцям доречний для них 
товар ринкової новизни. Тому, щоб виконати таке завдання мають бутипрове-
денні певні заходидляотримання попиту на товар, керівним з яких є торгова 
реклама.  

Варто відмітити, що визначення поняття реклами дає нам Закон Украї-
ни «Про рекламу» де зазначено, що рекламаце інформація про особу чи то-
вар, розповсюджену в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначену 
сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес що-
до таких особи чи товару. 

На сьогоднішній день реклама єпереважнимспособом і засобом просу-
вання певного товару чи послуги на ринок і важливимзасобом впливу на сві-
домість споживача.Для того, щоб реклама ефективніше забезпечувала форму-
ванню нормального іміджу конкретного товару чи послуги та за-
пам’ятовувалася, то у ній досить часто застосовують елементи творчості. Так 
як рекламодавці досить креативно її створюють, тому реклама може вміщува-
ти в свій зміст об’єкти авторського права.Зауважимо той факт, що у чинному 
законодавстві України реклама не визначається як самостійний об’єкт автор-
ського права. Але вона може стати таким об’єктом. Для цього необхідно доде-
ржання двох правил: а) творчий характер; б) вираження у будь-якій 
об’єктивній формі. 

Однак, навіть попри додержання вищенаведених вимог до реклами, во-
на відсутня у переліку об’єктів авторського права, проте твори різного харак-
теру, зазначені в ЗУ «Про авторське право і суміжні права», можуть бути її 
складовою. 
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Такими об’єктами авторського права, зокрема, можуть бути: літературні 
твори (текстовий супровід реклами), музичні твори з текстом і без тексту (му-
зичний супровід реклами), аудіовізуальні твори (рекламний ролик), твори об-
разотворчого мистецтва, фотографічні твори (оформлення реклами) тощо. 

Реклама може вміщувати в собі два і більше об’єктів авторського права. 
Об’єктами авторського права, які можуть бути використані в рекламі включа-
ють в себе: малюнки, анімації, фотографії, музикальне супроводження, відео, 
дизайн, комерційні найменування, доменні імена, географічні зазначення, 
шрифт тощо. 

Однак окреме місце як об’єкт авторського права заслуговує така складо-
ва реклами як «слоган». Використання слоганів є важливим інструментом по-
пуляризації товарів і послуг. Проте розкручену фразу можуть спробувати ви-
користати охочі до легкої наживи. Чинне законодавство передбачає різні мо-
жливості захисту порушених прав, зокрема такими можливостямиможуть бу-
ти 3 способи захисту слогана: як об’єкта авторського права, як торговельної 
марки та за допомогою законодавства щодо захисту економічної конкуренції. 
Однак обирати стратегію захисту слід, виходячи з конкретної ситуації. Але 
чинне законодавство України не встановлює спеціальних вимог використання 
та охорони слоганів в рекламі.Щоб надати слогану здатності авторсько-
правової охорони, рекламні слогани реєструються як знаки для товарів і пос-
луг. Але варто зауважити той факт, що не відпадає змога охорони рекламного 
слогана як самостійного об’єкта авторського права.  

Можна припустити, що у Законі України «Про авторське право і суміжні 
права» охорона слоганів як об’єктів авторського права, опосередковано, пе-
редбачається п. 3. ст. 8 цього Закону: «охороні підлягають всі твори, зазначені 
у частині першій статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, 
так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, 
інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо)».Як вбачається, умовою від-
несення рекламного слогана до об’єкта авторського права є присутність еле-
менту творчості, незважаючи на те, що є джерелом походження такого слога-
на. Згідно статті 9 закону «Про авторське право і суміжні права» частина тво-
ру, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва 
твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього акта. Звідси 
випливає висновок, що будь-яка закінчена фраза, яка може використовувати-
ся самостійно, гіпотетично підпадає під охорону як об’єкт авторського права. 

Та чи не найважче тут установити оригінальність слогана, бо це досить 
суб’єктивний процес, щодо одного і того ж твору можуть виникати різні дум-
ки. І фраза, яка містить загальні слова, не завжди гідна того, щоб підпадати 
під охорону.Якщо говорити про національну судову практику, то в ній не міс-
титься кейсів щодо визнання слоганів об’єктом авторського права.Існує декі-
лька підходів до вирішення цієї проблеми, які сформовані зарубіжною судо-
вою практикою. 

Європейський суд з прав людини у справі Nestle, C-353/03 щодо рекла-
много слогану "HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT", сформував позицію, що 
один зареєстрований знак може використовуватись у складі іншого зареєстро-
ваного знаку та набути у зв'язку із цим розрізняльної здатності. Тобто, суд 
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дійшов до висновку про те, що споживачі не асоціюють слоган із рекламою 
Kit-Kat і ця фраза не може охоронятися як об’єкт авторського права.У справі 
Associated Electronics проти Sharp заявники, компанія з виробництва електро-
технічних товарів, подали позов проти фірми-респондента під назвою 
«Sharp». У заявників був товарний знак «Sharp», і вони заявляли про прина-
лежність собі авторського права на всю свою рекламу. Суд США постановив, 
що авторське право не дає монополії на яку-небудь конкретну форму слів, і 
тому не може бути авторського права на слово «гострий», але це право може 
бути розповсюджено на художнім спосіб, яким написано відповідне наймену-
вання. 

Однак у Франції судом було визнано, що реєстрація слогана «C'est trop 
d'la bulle» («Це занадто весело») компанією Wm. Wrigley Jr. в якості торгове-
льного знака не вбачається можливою. Це було зумовлено тим, що ця фраза є 
об’єктом авторського права позивача. При цьому суд, попри те що слоган від-
сутній у переліку об’єктів авторського права, керуючись ст. L112-2 Французь-
кого кодексу інтелектуальної власності визнав слогани та гасла об’єктами ав-
торського права, за умови, що останні є оригінальними. Оригінальність оспо-
рюваної фрази суд вбачав через певну «гру слів» у цьому вислові та через те, 
що фраза є досить відомою серед певних верств населення. Ураховуючи за-
значене, оспорюваний слоган був визнаний оригінальним і таким, що відо-
бражає особу його автора. 

На підставі на проаналізованої проблеми я дійшов висновку про відсут-
ність в нашій вітчизняній судовій практиці справ, де б суд визнавав слогани як 
об'єкти охорони авторським правом. Зазвичай, для надання слогану здатності 
авторсько-правової охорони оригінальні рекламні слогани реєструються як 
знаки для товарів і послуг. Але попри цей факт, хочу зазначити, що слогани не 
завжди можуть бути зареєстровані як торгові марки через відсутність у них 
розрізняльної здатності. Тому потрібно в кожному конкретному випадку ана-
лізувати можливі способи захисту та обирати той, який найкраще відповідає 
інтересам певного суб'єкта. Крім того, на мою думку, варто закріпити на зако-
нодавчому рівні чіткі критерії, які мають дати змогу віднести слоган, який ви-
користовують у рекламі, під правову охорону авторського права, визначивши 
які вимоги мають ставитись до фрази, яка містить рекламний слоган, зокрема 
це можуть бути нестандартні синтаксичні структури у побудові такого слогана, 
вживання різних стилістичних і лінгвістичних прийомів такі як: метафора, 
рима, тощо.  

Підсумовуючи вище сказане, хочу сказати те, що зважаючи на можли-
вість охорони слогану трьома різними способами, правовласникам варто оби-
рати стратегіюзахисту, виходячи з конкретної ситуації. 
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Перебуваючи у стані постійного реформування, українське законодав-

ство у сфері банкрутства знайшло своє виявлення у кодифікованому норма-
тивно-правовому акті - Кодексі України з процедур банкрутства. Револю-
ційною новелою слід визнати впровадження відновлення платоспроможності 
фізичних осіб з одночасним залученням до цього процесу арбітражних керу-
ючих, адже натепер стало можливим відновлення платоспроможності юри-
дичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів господарювання. Проблема, яка вже 
давно вирішена в законодавстві сучасних держав, нарешті була вирішена і в 
Україні. Значення банкрутства підприємств в умовах сталих ринкових відно-
синважко переоцінити. Так, основною умовою оздоровлення вітчизняної 
фінансово-економічної системи, засобом запобігання банкрутству євіднов-
лення платоспроможності платників податків, які стоять на порозібанкрут-
ства, запобігання ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності. Це забезпе-
чує фінансове оздоровлення підприємств, збереження робочих місць, підви-
щення виробничого потенціалу, що покладено у базис важливіших напрямів 
реалізації економічної політики держави. До сфери економічних інтересів 
країни, безперечно, належитьінвестиційна привабливість підприємства, а от-
же і його ринкова ціна, якапрямо залежить від об’єктивності оцінювання сту-
пеня ймовірностібанкрутства. 

В Україні банкрутство підприємства, на жаль, досить часто виступає й 
інструментом фальсифікації та зловживання з метою ухилення, наприклад, 
від сплати податків через банкрутство, або для виведення активів підприємст-
ва-боржника, або у разі незаконного їх заміщення. Аналіз основних прин-
ципів, покладених в основу Кодексу з процедур банкрутства, дозволяє спо-
стерігати зміщення акцентів від самої процедури банкрутства до заходів із за-
побігання банкрутству. Прагнення зменшити строки розгляду справ з питань 
банкрутства, забезпечити додатковими гарантіями арбітражних керуючих та 
підвищити відповідальність підприємств та їх керуючого персоналу за 
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несвоєчасне вжиття заходів із попередження банкрутства є тими інструмента-
ми, завдяки яким даний інститут буде повністю реформовано, а практика ру-
шить у векторі допомоги боржнику, і має можливість виконати одне із своїх 
завдань – оздоровлення економіки держави. 

Загалом Кодекс України з процедур банкрутства, за винятком деяких 
дискусійних питань, відповіді на які дасть правозастосовна практика, є цілком 
довершеним актом законодавства сучасної країни і відповідає світовим тенде-
нціям у питаннях банкрутства. Успіх у цьому буде залежати від ефективності 
використання як окремих елементів комплексу інструментарію попередження 
банкрутства та відновлення платоспроможності, так і загалом усієї системи 
комплексу. Вбачається, що інститут банкрутства взяв напрям  на належний 
захист боржника, ширший спектр можливостей у відновленні його платос-
проможності. У свою чергу, кредитор нарешті отримав дієві гарантії повер-
нення позик. Інститут банкрутства фізичних осіб в Україні може зіштовхнути-
ся, на нашу думку, з такими проблемами: фізичні особи «психологічно» і тео-
ретично недостатньо готові ставати банкрутами; процедура є платною і досить 
складною для заявників-боржників; законом не передбачений захист под-
ружжя, батьків, дітей боржника, з якими він нажив майно, що потрапляє до 
складу ліквідаційної маси. Отже, саме до вирішення зазначених проблем має 
бути готове суспільство, а найголовніше, правозастосовувач. Роки практично-
го застосування нового законодавчого акту однозначно підтвердили, що про-
цедури банкрутства усвоєму розвитку зробили   чималий крок уперед. На 
нашу думку, було б доцільним створення за зразком безоплатної правової до-
помоги, що існує в Україні, інституту безоплатних державних арбітражних ке-
руючих, чиї послуги оплачувались би державою. 

Можемо констатувати, що законотворцем вдало запозичено іноземну 
практику стосовно банкрутства фізичних осіб та досить правильно втілено у 
вітчизняні реалії, проте залишається сподіватися, що правозастосування у 
даній сфері   піде правильним  шляхом.  
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Становлення новітнього історично-соціального простору в сьогоденній 
Україні за оцінками науковців супроводжується значними трансформаціями 
світоглядних орієнтацій різних прошарків суспільства. На думку 
В. Степаненко, вже тривалий час в широкому спектрі соціальних контекстів 
відбуваються процеси усталення новітніх моделей соціального облаштуван-
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ня [5, с. 358–369]. Тому в галузі професійної освіти щодо соціальних аспектів 
проблеми становлення фахівців надзвичайно актуальною лишається думка 
Д. Дьюї, що лише «освіта в демократичному суспільстві створює в людей осо-
бисте зацікавлення суспільними відносинами і управління суспільством, а та-
кож сприяє певній спрямованості думок, завдяки яким зміни в суспільстві від-
буваються поступово, не породжуючи безладдя» [1].  

У зазначеному контексті важливими видаються декілька зауваг дослід-
ників проблеми щодо багатовекторності цього процесу. Теза Т. Шульца щодо 
«інвестування в самого себе» в умовах переходу до ринкових світоглядних на-
станов є необхідною формою відповіді, реагування особистості на ринкову мо-
дернізацію соціального простору. Л. Кривега та К. Сухарева не виключають 
впливу й такого фактора, як вибір нею образу світу і власного образу, вибір 
долі й соціальної ролі, цінностей та ідеалів, оскільки ринок дає можливість 
для підвищення її матеріального становища відповідно до докладених зусиль, 
знань та вмінь [2]. Відтак сучасна освіта повинна формувати ринкову культуру 
як різновид соціальної компетентності, тобто навчати людину такої соціально-
економічної поведінки, яка є адекватною як природі ринкових відносин і спе-
цифіці певних галузей людської діяльності, так і духовним настановам і цінно-
стям тієї чи іншої професійної спільноти [4]. 

Таким чином, прямо чи опосередковано соціальний складник професій-
ної компетентності стає дедалі більш значущим чинником і показником рівня 
розвиненості соціальних стандартів у професійній діяльності особистості 
в межах тієї чи іншої галузі, про що засвідчує сьогоденна практика системи 
професійної освіти.  

Так поєднання категорій «соціальна компетентність» і «професійна 
компетентність», є цілком виправданим, оскільки поняття «компетентність» 
означає набуття особистістю навичок здійснення своїх обов’язків, прав, пов-
новажень на відповідному «соціальному, фаховому та культурному рівнях». 
Це передбачає не лише формування певної системи фахових знань, а й розви-
ток соціальності в контексті взаємодії всіх індивідуальних процесів станов-
лення особистості. 

Однак методологічні засади вивчення соціальної компетентності в сьо-
годенних реаліях, опрацьовані далеко не належним чином, щоб вичерпно ві-
добразити весь спектр соціально значущої діяльності людини і специфіку 
професійної групи в уніфікованих методиках вимірів за показниками, неза-
лежними від різноманіття конкретних умов. Очевидно, що одним із чинників 
формування й усталення суспільних орієнтацій членів професійної групи є до-
сягнення позитивного співвідношення рівнів соціальної компетентності чле-
нів певної спільноти та соціальних інститутів суспільства. Отже, варіації цих 
співвідношень і інваріантність самих методик формування їх оптимуму в осві-
тянському просторі, можуть як породжувати різноманітні проблеми й конфлі-
кти, так і бути стрижневим елементом ефективної професіоналізації людини 
та її соціалізації загалом.  

Саме тому, зважаючи роль професійної освіти в суспільному житті та си-
стемотвірної функції галузі освіти, аналіз засад і механізмів досягнення ефек-
тивного зворотного зв’язку крізь призму категорії соціальної компетентності 
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особистості фахівця потребує попереднього розгляду категорії соціальної 
компетентності у світлі соціально-філософських теорій. На них спирається бі-
льшість дослідників у обґрунтуванні ціннісних аспектів тих соціально-
культурних та соціально-економічних параметрів, що задіюються в сучасних 
підходах до моделювання й розроблення соціальних стандартів професійної 
взаємодії, зокрема – соціальної компетентності фахівця в умовах сучасного 
ринку праці. 

На практиці соціальна компетентність виникає з реальних суспільних 
взаємин – як продукт тривалого розвитку фахівців – і має свої специфічні 
особливості в кожній конкретній фаховій культурі. Ця обставина дає підстави 
розглядати її не лише як моральне поняття, а й певний набір соціальних знань 
та вмінь, на яких ґрунтується поведінка індивіда. Проаналізовані дискурси со-
ціальної компетентності в контексті інтерпретацій підходів до освіти та про-
фесійної діяльності дають змогу розглядати її як багаторівневу й змінювану 
систему властивостей, що стає найважливішим чинником стабільності й пе-
редбачуваності соціального життя індивіда.  

Одним із таких чинників є процес солідаризації професійних відносин, 
який А. Лобанова і Т. Коломоєць розглядають:  

– як соціальний процес інтеграції на індивідуальному та груповому рів-
нях учасників трудових відносин в єдину професійну групу в певній сфері дія-
льності, на засадах кооперації праці, спільних професійних інтересів, загаль-
новизнаній меті, соціальних нормах і взаємозумовлених професійних діях для 
забезпечення ефективної реалізації професійного потенціалу;  

– як спосіб встановлення в певній професійній групі атмосфери взаємної 
довіри, взаємопідтримки, взаємодопомоги, взаємної відповідальності його 
членів на засадах розвитку професійної самосвідомості, поглиблення мотива-
ції праці, удосконалення трудових і професійних знань і навичок;  

– як стан професійних відносин, що ґрунтуються на реалізації членами 
професійної групи спільних цілей [3, с. 51–52]. 

Отже, виявлені соціокультурні механізми розвитку соціальної компетен-
тності фахівця дозволяють віднести до основоположних принципів її форму-
вання ті, що в сучасному інформаційному й високотехнологічному суспільстві 
є стрижневими в процесі становлення та ствердження професійної етики, ви-
ступаючи світоглядним підґрунтям для колективних дій та індивідуальних 
взаємин з метою уникнення багатьох зайвих ризиків. Тому, соціальна компе-
тентність фахівця може й повинна розглядатися в усьому комплексі зацікав-
лень і цінностей, інституційних нормативних та дискурсивних чинників осми-
слення його життєвого простору. У світлі досвіду найбільш розвинених суспі-
льних систем слід визнати безумовну актуальність проблеми комплексного 
дослідження феномена соціальної компетентності крізь призму тих чинників, 
що зумовлюють її наявність чи відсутність.  
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Господарсько-правова відповідальність є досить популярним об’єктом 

наукових досліджень як для вітчизняної, так і для зарубіжної доктрини. Такий 
інтерес викликаний внутрішнім змістом цього поняття, адже у ньому поєдну-
ються жорстокі законодавчі рамки і глибинні соціологічні аспекти щодо гос-
подарських відносин. Так значення господарсько-правової відповідальності, 
істотно зростає у зв’язку з підвищенням ролі правових засобів у вирішенні за-
вдань  регламентації господарського обігу. Відповідальність має розглядатися 
в якості одного з діючих важелів механізму господарювання, що здійснює 
значний вплив на прискорення економічного розвитку нашого суспільства. У 
цьому виявляється актуальність дослідження господарсько-правової 
відповідальності та господарських санкцій. Господарсько-правова 
відповідальність - багатозначне поняття, що відіграє важливу роль у механізмі 
правового регулювання господарських відносин. Дана тема була предметом 
дослідження багатьох науковців, а саме О. М. Вінник, В. К. Матутова, 
В. С. Щербини, О. Заярний, Н. М. Шевченко, О. О. Кикоть та інших. 

Можна дійти висновку, що господарсько-правова відповідальність — це 
узгоджена і упорядкована система санкцій, які застосовуються до правопо-
рушників. Проте в законодавстві неможливо передбачити всі випадки і 
відтінки, які виникають у відносинах суб'єктів господарювання. Право завжди 
регулює типові ситуації, притаманні більшості відносин, які виникають на 
практиці. Воно базується на основних керівних началах, — принципах права, 
які виражають тенденції і потреби суспільства,  що визначають суть системи, 
галузі або інституту права і в результаті їх правового закріплення мають за-

http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_1_13
http://www.eastwava.com.ua/
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гальнообов'язкове значення. Таким чином, господарських санкцій, що 
здійснюється за допомогою державного примусу і виражається в суспільному 
осуді винного правопорушника і покладанні на нього додаткових обтяжень 
майнового характеру або позбавленні його суб’єктивного права. 

Для господарсько-правової відповідальності як інституту господарського 
права важливим є удосконалення господарських санкцій, які хоча і забезпе-
чують окремі сфери  господарювання, але потребують розвитку. Це стосується, 
зокрема, деяких адміністративно-господарських санкцій, що передбачені у 
Господарському кодексі України, але не знайшли закріплення в інших зако-
нах. Зокрема, не закріплені в спеціальних законах такі передбачені в Госпо-
дарському кодексі адміністративно-господарські санкції як зупинення дії 
ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів 
господарської діяльності, скасування державної реєстрації суб’єкта господа-
рювання тощо. 

Отже, усунення зазначених прогалин та неточностей у законодавстві бу-
де сприяти досягненню системності і погодженості в регламентації належного 
охоронно-правового забезпечення господарської діяльності. 
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Сьогодні Україна опинилася в чи не найскрутнішій соціально-
економічній ситуації з часів здобуття незалежності. За свій проєвропейський 
вибір Україна була змушена жорстоко заплатити - з одного боку, в наслідок 
військово- економічної агресії Росії по відношенню до України ми втратили 
Крим, частину Донбасу було окуповано, загинули тисячі мирних жителів і вій-
ськовослужбовців. З іншого – ми втратили ринки збуту на яких наші товари і 
послуги були конкурентоздатними (насамперед, це ринок рф), а нових (ринки 
країн ЄС) ще не здобули. При цьому, проблема з виходом українських вироб-
ників на ринок країн ЄС має дві причини: низькі квоти для  України  і низька 
конкурентоспроможність товарів. В результаті, попри значну девальвацію  
національної валюти, експорт товарів і послуг України сильно зменшився, 
ВВП постійно скорочується, реальні доходи населення зменшуються. З огляду 
на все вище сказане, стає очевидним,  що державі сьогодні вкрай важливо 
створити максимально комфортні умови для ведення бізнесу в Україні,  спри-
яти залученню інвестицій, створенню робочих місць. Все це неможливо без 
сучасної європейської системи правового регулювання господарської діяль-
ності. 
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Теоретичним проблемам розвитку господарського права присвятили 
свої дослідження чисельні вітчизняні  та зарубіжні вчені, серед яких, насам-
перед, потрібно відмітити таких дослідників як: О. М. Вінник, Ю. О. Гелич, 
М. К. Галянтич, Д. Задихайло, С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна, 
Л.Л. Нескороджена, П. С. Борцевич, Є. В. Петров, Р. Б. Прилуцький, B. C. Ще-
рбина, І. М. Ямкова та ін. Водночас, попри значну увагу з боку науковців, деякі 
питання господарського права все ще залишаються маловивченими. Це, 
насамперед, пояснюється швидкоплинністю господарських відносин в сучас-
ному світі, необхідністю адаптації  вітчизняного законодавства до стандартів 
ЄС, тощо. Саме тому в царині господарського права постійно з’являються нові 
проблеми, які потребують розв’язання. Державi сьогоднi вкрай важливо ство-
рити максимально комфортнi умови для ведення бiзнесу в Українi, сприяти 
залученню iнвестицiй, створенню робочих мiсць. Все це неможливо без сучас-
ної європейської системи правового регулювання господарської дiяльностi. 

Можна погодитись із I. М. Ямковою, яка пропонує наступнi конкретнi 
заходи щодо вдосконалення  правового забезпечення пiдприємницької дiяль-
ностi в Українi: активiзацiя залучення пiдприємцiв до законотворчого проце-
су; фахове економiчне обгрунтування законопроектiв; очищення господар-
ського законодавства вiд всього зайвого; ефективний парламентський нагляд 
за безумовним дотриманням вимог законодавства щодо регуляторної дiяль-
ностi. Зазначенi заходи щодо вдосконалення правового забезпечення 
пiдприємницької дiяльностi в Українi, на наш погляд, сприятимуть суттєвому 
пiдвищенню конкурентоспроможностi вiтчизняного господарства. Водночас, 
потрiбно наголосити, що ефективнiсть їхньої реалiзацiї в складнiй соцiально-
економiчнiй ситуацiї, в якiй сьогоднi перебуває  України, в значнiй мiрi зале-
жить вiд злагодженої взаємодiї держави, бiзнесу i громадськостi. 

 
 

РОЛЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  
В ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРНОЇ  ПОЛІТИКИ МІСТА 

Данило Сердюк, 
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

 054 «Соціологія» Мелітопольського державного педагогічного  
університету імені Богдана Хмельницького 
Науковий керівник: Михайло Семікін 

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології  
Мелітопольського державного педагогічного  
університету імені Богдана Хмельницького 

 
Вже стало аксіоматичним твердження, що соціальна активність людини 

є неодмінною запорукою демократичного розвитку сучасного суспільства. 
Сьогодні, у світлі подій, що несуть небезпеку розвитку української державнос-
ті, принципово доречним є визнання ролі громадських ініціатив в якості акти-
вного чинника відтворення суспільно-політичних відносин та практичного 
втілення різноманітних інновацій в окультуренні життєвого простору. В знач-
ній мирі якісне вирішення проблеми залежить від того, наскільки глибоко і 
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всеохоплююче вивчені суб'єктивні чинники формування особистісних ціннос-
тей та громадські інтереси нинішніх городян в контексті соціально-історичних 
обумовленостей теперішнього часу, наскільки вірно і професійно спрогнозо-
вані вектори і темпи активності, а також зростання громадянської культури 
нових поколінь, від яких залежить майбутнє пострадянських держав.  

Разом з тим, можна стверджувати і значні зрушення суспільної свідомо-
сті за останні десятиліття. Відповідно до досліджень останніх років, в яких ви-
вчалося ставлення української молоді до наявності таких особистісних якос-
тей, як «громадянська активність», «прихильність демократичним цінностям і 
готовність їх захищати, в тому числі від свавілля держави» - власне і станов-
лять суть громадянської активності - більшість опитаних, не залучених в гро-
мадську діяльність, мотивували свою пасивність насамперед відсутністю пот-
реби. У той же час, відповідаючи на запитання «Якщо люди мають спільні ці-
лі і прагнуть до їх досягнення, як їм потрібно діяти, щоб досягти більшого 
ефекту?», респонденти продемонстрували досить високий рівень розуміння 
необхідності колективних зусиль, а більшість опитаних висловили впевне-
ність, що в цьому випадку треба «створити громадську організацію чи приєд-
натися до вже існуючої», або «діяти спільно і неформально»[1]. 

Спроби відповісти на питання – як, яким чином, якими засобами і в 
якому напрямку рухаючись можна вже сьогодні необхідним чином змінити 
стан речей і подолати розрив між реальним та бажаним в соціокультурному 
житті міста. Певною її особливістю може виглядати в очах пересічної людини 
точка зору професійного соціолога. Тим не менше, саме зі своєрідного соціо-
логічного кола зору, рівновіддаленого від суб'єктів міської історії, ми спромо-
жні – не здивувати темою, бо, як відомо, питання про співпрацю в сфері куль-
турної політики державної влади та громадських організацій на рівні міста є 
актуальним, виходячи з державних стратегій – курсу України на інтеграцію в 
європейське гуманітарний простір.  

Але ось на питання, що саме може означати на практиці необхідність 
реформування культурної політики шляхом підтримки громадських ініціатив 
і як може виглядати співпраця органів місцевого самоврядування з громадсь-
кими організаціями як «експертами з боку суспільства», враховуючи наразі 
значну невідповідність культурної політики потребам суспільства, відірваність 
від інтересів городян – спробуємо показати на деяких прикладах успішні 
практикуми такої співпраці[1]. 

Фахівцям в соціології міста сьогоднішній стан справ гранично ясно: оче-
видно, що вдосконалення культурної політики категорично неможливо без 
вироблення механізмів спільної діяльності органів влади, громадських органі-
зацій і городян, зокрема на рівні міста; культурна політика кожного міста є 
частиною централізованої політики, проте в кожному окремому випадку має 
свою специфіку, що пояснюється багатьма факторами: етнічним складом міс-
цевого населення, його культурними традиціями, історичним минулим і пов'-
язаними з ним пам'ятниками архітектури та культурної спадщини, організа-
цією туризму в регіонах тощо; кожне місто має свій громадський і творчий ак-
тив, зацікавлений у сталому розвитку його культурних індустрій та організації 
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рекреаційної сфери, але не скрізь громадськість повністю реалізує себе з бага-
тьох причин. 

Тому, на наш погляд, саме аналіз вище перелічених проблем і розгляд 
світового досвіду їх рішень затвердив нас у думці, що соціологічна наука сьо-
годні багато в чому здатна стати тим містком між ініціативною частиною соці-
уму та міськими органами влади з одного боку, і науково-практичним майда-
нчиком апробації досвіду становлення міської громади в особі громадських 
організацій в якості повноправного суб'єкта розвитку міської культури, що дає 
можливість подальшого усвідомленого просування в цьому напрямку. Особ-
ливо перспективним нам вбачається застосування соціологічних знань в куль-
турному плануванні, яке сьогодні є чи не головним механізмом залучення 
громадян до співпраці, оскільки культурні плани, орієнтовані на задоволення 
потреб територіальних, етнічних, творчих та інших спільнот, мають стати ос-
новою культурної політики, метою якої є підтримка їх активності в сфері куль-
тури. Залучення до цього процесу соціологічних знань дозволить об'єктивно 
побачити владу і її дії очима цих співтовариств, а місто з позиції зручного для 
проживання будинку [3,с. 63.]. 

Зазначимо, що сучасна культурна політика не зводиться до тривіального 
заробляння коштів для виживання установами культури, а враховує ключову 
роль нової галузі економіки – творчу індустрію, пов'язану з усією сферою ку-
льтури. Змінюється навіть система міського управління культурою. У Концеп-
ції пропонується вибрати саме цей вектор культурної політики - шлях форму-
вання креативного міста. В основі концепції креативного міста лежить розу-
міння творчості як складної сукупності таких елементів як: культурні ресурси; 
творче мислення, здатність виробляти нові ідеї, смисли; соціальні ініціативи 
та здатність до самоорганізації; організований процес і створення механізму 
кооперації; інноваційна інфраструктура. Було абсолютно очевидно, якщо го-
ворити про практичні речі, що в культурній політиці міста необхідний пере-
лом, і пропонована Концепція націлена на це. Але був необхідний і такий ма-
ркетинг міста, який включить в його економіку саму культуру [2].  

На певному етапі розвитку соціокультурної політики міста стало очеви-
дно, що для визначення генеральних цілей сучасного міста, вибору пріорите-
тів і стратегій його розвитку, недостатньо мати системну концепцію міського 
середовища. На основі побудованої концепції має бути проведений аналіз діа-
гностики всіх підсистем міста та зв’язків між ними. І тільки в результаті про-
веденого аналізу будуть виявлені проблеми міста, на вирішення яких і будуть 
спрямовані генеральні цілі та стратегії міського розвитку. 

Такий підхід до створення стратегічного плану розвитку культури міста 
є інноваційним, оскільки передбачає залучення до участі не тільки фахівців в 
області культури чи розробки стратегій, а й усіх зацікавлених в культурі.  
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Сучасні мегаполіси часто порівнюють з міфічним Вавилоном: те ж змі-

шування народів, мов і культур, адже сучасне постіндустріальне місто – це 
сцена, де зустрічається, змішується саме строкате розмаїття.Щоб осмислити 
його суть, в країнах Західної Європи ще в 1990-і рр. ввели поняття 
culturaldiversity– культурного розмаїття. У 2000-і воно стало одним з ключо-
вих пунктів в національних і міських стратегіях розвитку культури [1]. 

Під культурним розмаїттям розуміється підтримка й залучення груп на-
селення, які витіснені на узбіччя соціального життя, і в першу чергу мігрантів. 
Для цього пророблялися різні сценарії, з яких зараз найбільше на слуху муль-
тикультуралізм.  

Мультикультуралізм декларує, що в рамках однієї держави всі етнічні 
групи мають рівні права, зберігають ідентичність і культурні відмінності. На 
даний момент робота в рамках мультикультуралізму - це, як правило, органі-
зація заходів з «етнічної тематики», в назві яких неодмінно згадується толе-
рантність, багато національність, або дружба народів. Однак, незважаючи на 
його видиму демократичність, в 2000-і рр. цю концепцію стали оскаржувати, 
причому з різних позицій. Так, консерватори стверджували, що мультикуль-
туралізм створює держава меншин, в якому обмежують права більшості. Лібе-
ральні критики помічали, що цей підхід обіцяє рівність культурних прав і 
практик, але на ділі лише підкреслює відмінності. В результаті соціальні і ку-
льтурні бар'єри між групами тільки зміцнюються. 

Й все ж, мультикультуралізм - не єдина модель політики культурного 
розмаїття.Модель інтеркультуралізму виникає у відповідь на ліберальну кри-
тику мультикультуралістських концепцій. Так, якщо головний принцип муль-
тикультуралізму – поділ культур і збереження культурних відмінностей, то ін-
теркультуралізм вважає, що ці відмінності динамічні і можуть змішуватися. 
Наявність меншин, їх творчий потенціал розглядається не як проблема, а як 
перевага - ресурс для економічного, соціального та культурного розвитку міс-
та. 

Інтеркультуралізм, по-перше, передбачає відмову від логіки «груп», 
«етносів» і стабільних «культур» з чіткими кордонами і акцентами на індиві-
дуальний рівень. Дана концепція заснована на тому, що ідентичності можуть 
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гібридизувати і розщеплюватися: так, мароканське походження ще не гово-
рить про приналежність до мусульманського світу. По-друге, інтеркультура-
лізм– це ставка не тільки на культуру, а й на ринок праці, і на освіту.По-третє, 
вона підкреслює, що важливо не просто дізнаватися про інші культури, але і 
взаємодіяти з їх представниками.Конструктивний потенціал інтеркультуралі-
зму полягає в тому, щоб вийти за рамки власне «культуралізму», змістити ак-
центи з культурних відмінностей, в яких бачиться потенціал для розвитку 
креативних індустрій, на відмінності на ринку праці, у сфері освіти - і працю-
вати серед іншого саме з ними. Це стосується і головного інструменту політи-
ки інтеркультуралізму– організації позитивних взаємодій. Цінність тези тут 
полягає в тому, що наявність соціальних контактів, друзів з «інших» груп зна-
чно ефективніше нівелює упереджене ставлення до «чужинців», ніж, напри-
клад, просте впізнавання інших культур. 

Проте взаємодія людей різних бекграундів сама по собі не знімає всіх 
проблем, а в ряді випадків, як показують дослідження соціальних психологів, 
навіть навпаки, може поглибити забобони і страхи. 

Ефективною є взаємодія в ситуації, коли всі учасники відчувають себе в 
безпеці, усвідомлюють відсутність загроз і знаходяться в рівному становищі. 
Тільки тоді можливі позитивні взаємодії - в ситуації, коли люди налагоджу-
ють зв'язки виходячи із загальних цілей, на загальних підставах, незалежно 
від своєї культурної приналежності. 

Інтеркультуралізм– це не стільки проведення заходів, де розповідають 
про різні культури, скільки забезпечення участі всіх груп населення в заходах 
будь-якої тематики, від космонавтики до садівництва. На перший план перед-
бачається створення умов позитивної взаємодії між людьми різного похо-
дження. 

Оскільки інтеркультуралізм– міський феномен, в 2008 р Рада Європи 
ініціювала проект, який акцентував проблематику культурної різноманітності 
– Програму «Інтеркультурних міст» (TheInterculturalCities (ICC) Programme). 
Одинадцять міст – Ліон, Люблін, Іжевськ, Нойшатель, Берлін-Нойкельн, Су-
ботіца, Тільбург, РеджіоЕміліа, Патрас, Осло, Мелітополь – взяли участь у пі-
лотному проекті однойменної Програми в 2008 з метою первинного тестуван-
ня та подальшого розвитку аналітичних та практичних інструментів. Серед 
критеріїв відбору цих міст були прихильність міського керівництва до роботи 
з етнокультурним розмаїттям, наявність надійної мережі громадських органі-
зацій, зацікавленість міських службовців і місцевих ЗМІ [2]. 

Наразі, вже 147 міст світу застосовують урбаністичну модель інтеркуль-
турної інтеграції, включаючи міста не тільки Європи, але й Австралії, Японії, 
Африки, Мексики, Канади, Сполучених Штатів Америки та Турції. Більш ніж 
50 міст входять до міжнародної мережі ІСС, національні мережі існують в Іта-
лії, Морокко, Норвегії, Португалії, Іспанії, Україні (Intercultural 
citiesprogramme,nd). 

Дана Програма заснована на усвідомленні поняття переваги різномані-
тності, основаній на сприйнятті мігрантів, біженців, представників різних ку-
льтур, мов, вірувань як ресурсу розвитку, а не лише як уразливої групи, що 
лише потребує підтримки держави. Програма спрямована на формування мі-



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  296   Полтавський інститут економіки і права  

 

сцевої політики інтеркультурності, поступово залучаючи представників етніч-
них груп до активного громадського життя та управління громадою. Інтер-
культурність наголошує на необхідності забезпечення кожній культурі мож-
ливості виживання і процвітання, прагне зміцнити міжкультурну взаємодію 
як засіб побудови довіри і зміцнення основи суспільства.  

Зазначимо, що в межах міста – райони, мікрорайони або інші територі-
альні підрозділи можуть бути більш-менш різноманітними в культурному та 
етнічному відношеннях. Люди дійсно можуть вільно пересуватися і селитися в 
районі за своїм вибором. Для того, щоб бути інтеркультурним, місто не має 
потреби в «ідеальному»статистичному співвідношенні людей у всіх кварталах. 
Проте, це дозволить переконатися в тому, що етнічна концентрація в тому чи 
іншому мікрорайоні не призведе до соціально-культурногорозподілу і не буде 
перешкоджати внутрішньому і зовнішньому притокам людей, ідей і можливо-
стей. Зокрема, інтеркультурне місто забезпечує однакову якість надання гро-
мадських послуг у всіх мікрорайонах і планує створення громадських просто-
рів, інфраструктури, соціальних, культурних та спортивних заходів, що спри-
яють інтеркультурному та соціально-економічному змішанню і взаємодії. 

Ці ідеї пов’язані з тим, що люди, які прибувають в місто на тривалий 
термін, незалежно від обставин (туристи, трудові мігранти, подружжя, біжен-
ці, несупроводжувані неповнолітні, пенсіонери тощо), найімовірніше, вияв-
ляться дезорієнтованими в плані інформаційно-консультативної підтримки. 
Це означає, що чим менше вони знайомі з новим середовищем, тим більше 
підтримки їм буде потрібно для того, щоб відчувати себе досить комфортно і 
впевнено, щоб почати будувати нову соціальну та професійну мережу. Спосіб, 
яким інтеркультурне місто координує й ефективно здійснює різні заходи підт-
римки, сильно обумовлює їх здатність до інтеграції або, навпаки, їх схильність 
залишатися прикутими до культурного «гетто». Це також в значній мірі зале-
жить від того, наскільки відкрито решта населення міста ставиться до ідеї 
прийому новоприбулих в якості жителів і громадян або, навпаки, звикло роз-
глядати новачків як чужинців, які становлять потенційну загрозу. Знову ж та-
ки, таке повідомлення, яке влада передає щодо різноманіття, через спілку-
вання або за допомогою конкретних дій, певною мірою визначає ставлення до 
новоприбулих.Програма «Інтеркультурні міста» має на меті об'єднати зусил-
ля політиків, державних службовців, представників бізнесу та фахівців різних 
професій, груп громадян і навіть ЗМІ заради створення міста, яке пишається 
своєю різноманітністю і всіляко зміцнює його [3].Підтримка добросусідства та 
соціальна інклюзія – одне з пріоритетних завдань інтеркультурних міст. На їх 
думку, містяни, які слабо залучені в життя місцевої громади, схильні негатив-
но сприймати близькість інших соціальних груп [4]. 

Тому інтеркультурні міста націлені на підтримку місцевого самовряду-
вання у розробці та втіленні інклюзивної інтеграційної політики до новопри-
булих. Це означає, щоміста активно працюють над інклюзією, щоб кожен но-
воприбулий почував себе частиною громади, пропонуючи необхідне рішення 
для емпатичного та позитивного співіснування усіх мешканців, хто обрав дане 
місто місцем постійного проживання. Інклюзивна інтеграція включає в себе 
надання новоприбулим підтримки, супроводу, консультування задля рівності 
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та добробуту через розкриття потенціалу, зводячи до мінімуму ризики, 
пов’язані з мобільністю людей та їх культурним різноманіттям. 
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Перехід економіки України від планово розподільчої до ринкової 

пов’язаний із формуванням оптимального державного регулювання економі-
чних процесів. Механізм реалізації та успіхи у господарській діяльності зале-
жать від створення для суб’єкта господарювання умов вирішувати такі про-
блеми як: започаткування виробництва, вирішення питання виду виробничих 
товарів, надання послуг, кількість виконання робіт, для кого їх виробляти, ко-
му їх реалізувати і т.д. Забезпечення цього процесу здійснюється за 
об’єктивними вимогами ринкової економіки, здатної до саморегулювання. 
Роль держави у цих відносинах полягає в її здатності створювати в економіці 
суб’єкту господарювання сприятливі умови для досягнення економічних і со-
ціальних результатів. За таких умов особливого значення набуває державна 
регуляторна політика – це напрям державної політики, спрямований на вдос-
коналення правового регулювання господарських відносин, а також 
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органа-
ми державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття 
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення 
втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення переш-
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код для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у поряд-
ку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. 

Принципами державної регуляторної політики є: доцільність – обґрун-
тована необхідність державного регулювання господарських відносин  з ме-
тою вирішення існуючої проблеми; адекватність – відповідність форм та рівня 
державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існую-
чої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтерна-
тив; ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акту 
максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необ-
хідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави; зба-
лансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів 
суб’єктів господарювання, громадян та держави; передбачуваність – послідо-
вність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а 
також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє 
суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності; прозо-
рість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридич-
них осіб, об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної ді-
яльності; обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень 
та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юри-
дичними особами, їх об’єднаннями; обов’язковість і своєчасність доведення 
прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань; інформування громадськості  про здійснення регуляторної діяль-
ності. Підставою державного регулювання підприємництва є ст. 42 ГК, у якій 
передбачена необхідність забезпечення реалізації та охорони публічних (дер-
жавних та суспільних) інтересів. Таке регулювання діяльності суб’єктів госпо-
дарювання має бути збалансованим і спрямованим для досягнення економіч-
них і соціальних результатів та одержання прибутку. 

Співвідношення публічних та приватних інтересів при здійсненні дер-
жавного регулювання господарської діяльності має виявлятися у такому дер-
жавному впливі, яке надає можливість суб’єктам господарювання ефективно 
розвиватися і при цьому  забезпечує необхідні публічні потреби та інтереси. 

 
 

ПРОБЛЕМИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
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Науковий керівник: Людмила Глинська, 

кандидатка філософських наук, доцентка, доцентка кафедри  
соціології Мелітопольського державного педагогічного  
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Сьогодні в умовах масової культури і професійного вибору молодій лю-

дині у процесі соціалізації доводиться долати чимало труднощів, а це вимагає 
від неї відповідального внутрішнього пошуку і правильних рішень. Досить ча-
сто доводиться самому вирішувати, визначаючи для себе достойні цінності, 
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мотиви і вчинки. Саме тому самоідентифікація молодої людини в умовах 
українського суспільства, що модернізується, є складним і багатогранним 
процесом.  

Процес самоідентифікації – всебічний і глибокий. Він передбачає свідо-
ме ототожнення однієї людини з іншою або групою людей, зразком, а також 
залучення до свого внутрішнього світу й прийняття норм, цінностей, зразків 
як власних, відкрите наслідування їх. Самоідентифікація людини – це двосто-
ронній процес становлення, функціонування й розвитку соціальної ідентично-
сті, що поєднує акти зовнішньої ідентифікації та самоідентифікації особи. 

Останнім часом з’явилося чимало публікацій  з проблеми ідентифікації 
українців. Значну роль у концептуалізації ряду аспектів самоідентифікації 
людини в умовах змін відіграли праці таких дослідників, як З. Голенкова, 
Г. Дилигенський, Л. Дробижева, Т. Заславська, В. Арбеніна, О. Злобіна, 
О. Рєзнік, Г. Палій, О. Філіппова та інші. У дослідженнях цих науковців аналі-
зуються ріні аспекти даної проблеми, проте праць, які б містили комплексний, 
узагальнений аналіз проблеми саме соціокультурної самоідентифікації укра-
їнської молоді в умовах сучасних соціокультурних змін, досить мало. 

В умовах соціокультурних трансформацій, що характеризують сучасний 
етап розвитку українського суспільства, для молодої людини набуває актуаль-
ності необхідність соціального самовизначення. Глибокі зміни в житті україн-
ського суспільства створили унікальні механізми формування нових соціогру-
пових ідентифікацій суспільства. Зросла й потреба ототожнення себе з кимось, 
що призвело до ідентифікаційного синдрому, завдяки якому зросла необхід-
ність формування нових механізмів соціогрупових ідентифікацій, зокрема ак-
тивізувався процес соціальної ідентифікації молодої людини. 

Основна функція соціокультурної ідентифікації для молодої людини – 
узгодження її особистих інтересів з інтересами соціальних спільнот, які забез-
печують самозбереження людини як індивіда й особистості, захищають її ос-
новні інтереси, сприяють реалізації потреб у самоствердженні, розвитку й са-
мовираженні. Основний механізм соціокультурної ідентифікації полягає у 
співвідношенні особистих інтересів, цінностей і моделей поведінки з інтере-
сами різних спільнот, які можуть бути не завжди близькими за своїм характе-
ром або й проблематичними. Саме соціокультурна самоідентифікація сприяє 
соціалізації. Вона робить людину готовою прийняти соціальні норми як свої 
внутрішні настанови, як керівництво до дій і бути здатною до об’єктивної та 
диференційованої самооцінки. 

Основними детермінантами сучасних соціокультурних ідентифікацій-
них процесів можна вважати реорганізацію політичних та економічних струк-
тур, ускладнення соціально-стратифікаційної системи суспільства, розширен-
ня рамок соціальної взаємодії, зростання інформаційних потоків, культурне 
розмаїття, а також значну модифікацію нормативно-ціннісної системи й мо-
делей соціальної поведінки. Саме ці та інші чинники зумовлюють сьогодні не-
стабільність і аморфність соціокультурного середовища, до якого молоді люди 
змушені пристосовуватися. 

Враховуючи можливість соціальних ролей, в яких виступає одна і та ж 
людина, система самоідентифікації завжди носить ієрархічний характер і 
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принципове значення має питання про те в якій послідовності співвідносять 
себе люди з різними спільнотами, що змушує їх вибирати саме цю систему са-
моідентифікації. Разом з тим самоідентифікація є двобічним процесом, у яко-
му людина не лише засвоює характерні риси культури своєї спільноти, але й 
привносить до неї свої власні особистісні якості, що дозволяє їй включатися 
саме до цієї соціальної групи. 

Дослідження сучасних науковців свідчать, що соціальні зміни останніх 
років, пов’язані з переходом суспільства від однієї моделі життєдіяльності до 
іншої, у свідомості молоді, її смисложиттєвих настановах ще не зруйнували 
прагнення до досягнення соціально значущих позитивних ідеалів і цінностей. 
У молодих людей спостерігається більш високий, порівняно зі старшим поко-
лінням, рівень нетерпимості, особливо за національною ознакою. Істотними є 
також проблеми, зумовлені такими протиріччями, як багатство і бідність, 
освіченість і безграмотність, цінність здоров’я, захоплення спортом і наркома-
нія, паління й алкоголізм. 

Не менш актуальними є проблеми молоді, пов’язані з духовно-
моральною сферою буття: брак світоглядних основ смислоорієнтації та соціа-
льно-культурної ідентифікації; руйнування механізмів наступності поколінь 
унаслідок загальної дезінтегрованості культури; «розмивання» ціннісних за-
сад і традиційних  форм суспільної моралі; засвоєння у молоді інтересу до віт-
чизняної культури, її історії, традицій, до носіїв національної самосвідомості; 
падіння престижу освіти як способу соціальної адаптації, культурної спадко-
ємності та форми особистісної самореалізації; низька активність молоді у 
процесі розв’язання загальнонаціональних, регіональних і місцевих проблем. 

Список використаних джерел: 
1. Черниш Н.Й. Ідентичності в сучасній Україні та стратегії їх вико-

ристання. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Ка-
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Актуальність теми доповіді обумовлена тим, що в сучасних умовах для 
України, яка обрала шлях європейської інтеграції, все більше актуалізуються 
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питання застосування механізмів поза юрисдикційного вирішення спорів. 
Такі механізми сприяють не лише скороченню тривалості розгляду спорів, а й 
забезпеченню прав громадян і юридичнихосіб на землю. 

Метою даної роботи є визначення механізмів щодо захисту земельних 
прав за допомогою медіації. 

Сторони земельних спорів можуть примиритися, шляхом медіації, на 
будь-якій стадії судового процесу. Земельний спір може бути врегульовано 
шляхом медіації відповідно до Закону України "Про медіацію" з урахуванням 
особливостей, передбачених Земельним кодексом України. 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про медіацію» (далі Закону), медіація - 
позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої 
сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виник-
ненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів [1] 

Досвід іноземних держав свідчить про ефективність використання таких 
способів вирішення спорів. Відомо, що у світі за результатами альтернативних 
способів вирішення спорів розглянуто приблизно 80% цивільних, 
господарських та адміністративних справ [2, с. 26]. Основу законодавчого 
регулювання зазначених відносин у країнах ЄС складають рекомендаційні 
акти Європейського Союзу: 1) Рекомендації Ree (2002) щодо медіації в 
цивільних справах; 2) Рекомендації Ree (2001) щодо альтернативного 
судового розгляду спорів між адміністративними органами і сторонами – 
приватними особами (адміністративнісправи). 

Українському законодавцю також слід врахувати положення наведених 
актів у запровадженні законодавчих механізмів альтернативного вирішення 
спорів. 

Практика застосування медіації як ефективного способу вирішення 
спорів характерна для багатьох країн світу. Вона вважається однією з 
найпопулярніших форм урегулювання конфліктів. Медіація набула значного 
розвитку в країнах Європи, Австралії, США. В Україні з прийняттям Закону 
медіація теж поступово розвивається. 

У зарубіжних країнах сформувалося декілька підходів до впровадження 
медіації в процесі судового розгляду. Перший підхід, за якого суддя лише 
пропонував сторонам звернутися до послуг медіатора, зазнав невдачі всюди, 
де робилися спроби його реалізації. Причина виявилася простою – опір 
адвокатів. Спроба впровадити прямо протилежний досвід підходу до медіації, 
тобто обов’язкову медіацію, також не принесли значних результатів. 
Фактично судді не призначали до слухання справи, якщо сторони не 
спробували спочатку сісти за стіл переговорів.  

Сьогодні примирні процедури набули поширення в багатьох країнах Єв-
ропи, Азії, Північної та Південної Америки. Наприклад, у США вся система 
права спрямована на те, щоб більшість суперечок вирішувалися добровільно 
до суду. Судовий розгляд може бути навіть перервано для звернення сторін до 
послуг медіатора. Без медіаторів у сфері економіки, політики, бізнесу в цій 
країні не проходить жоден серйозний переговорний процес. Тут випускаються 
журнали, які висвітлюють проблеми медіації, функціонують Національний 
інститут вирішення диспутів, приватні та державні служби медіації.  
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У Німеччині медіація гармонійно вбудована в систему правосуддя. 
Наприклад, посередники працюють прямо при судах, значно знижуючи 
кількість потенційних судових позовів. Медіатор – це суддя земельного суду, 
який безпосередньо не розглядає спір, не приймає за ним рішення, не входить 
до складу палати суддів (хоча в країні є приватні медіатори та професійні 
об’єднання, які надають посередницькі послуги). У Земельному суді, скажімо, 
м. Бремен у відділі медіації працюють п’ять суддів-медіаторів. На відміну від 
судді, медіатор має право підтримувати одну зісторін, але не має права давати 
їй правові поради. 

Відповідним чином питання медіації врегульовані на законодавчому 
рівні. Так, Цивільне процесуальне уложення Німеччини передбачає певний 
перелік категорій спорів, у вирішенні яких рекомендується застосовувати 
процедуру медіації. Причому звернення до медіації має не добровільний, а 
обов’язковий характер.  

Такій обов’язковій спробі примирення підлягають спори:  
1) майново-правові спори у дільничному суді, предмет яких у грошовому 

еквіваленті не перевищує 750 євро;  
2) спори з приводу вимог у спорах міжсусідами, що випливають із поло-

жень § 906, 910–911, 923 Цивільного уложення (вплив сусідньої земельної ді-
лянки), а також на підставі правил законів земель відповідно до ст. 124 Вступ-
ного закону до Цивільногоуложення, якщо не йдеться про вплив з боку про-
мисловогопідприємства.  

3) спори у справах про захистчесті та гідності (крім випадків, коли 
порушення були вчинені в пресі або радіоефірі).  

Позивач зобов’язаний разом із позовом надати видане органом із 
примирення свідоцтво про безуспішні спроби вирішити спір. Це свідоцтво має 
бути йому видане за його клопотанням також у разі, якщо ініційована ним 
процедура з примирення не була проведена протягом трьох місяців. 

Таким чином, можна рішуче стверджувати, що світова практика засто-
сування медіації для вирішення приватно-правових спорів набирає обертів і 
стає дедалі популярнішою. У країнах із розвинутою ринковою економікою ме-
діація за останні 10 років набула значного поширення і виступає однією з ру-
шійних сил прогресу суспільства, члени якого прагнуть залагоджувати спори, 
що виникають між ними, самостійно, без втручання державних органів. 
Враховуючи всі позитивні аспекти медіації, вона розглядається як найбільш 
прогресивна форма неформального врегулювання приватно-правових спорів.  
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Напад Російської федерації на Україну та впровадження воєнного стану 

завдали значного удару економіці України. За три місяці повномасштабного 
вторгнення окупаційних військ понад 30% українських підприємств були 
змушені зупинити свою роботу, а також було зупинено половину української 
економіки. Проте економіка країни почала пристосовуватись до умов воєнно-
го часу. Незважаючи на впровадження воєнного стану, банківська система Ук-
раїни залишається стійкою та ліквідною. Однак, щоб підтримувати стабіль-
ність фінансового сектору країни, Національний банк України (НБУ) вживає 
відповідні заходи та обмеження. 

Із початку війни і до 28 лютого збільшився обсяг коштів населення на 
рахунках найбільших банків, в основному за рахунок надходження в кінці 
місяця значних платежів на рахунки клієнтів банків, у тому числі заробітної 
плати. Наявність безготівкових операцій та обмежена діяльність банків у ряді 
регіонів гальмують відтік депозитів. Банки мають запаси високоліквідних ак-
тивів, які дозволяють їм забезпечувати всі безготівкові розрахунки та ро-
зрахунки за вкладами фізичних осіб навіть у нинішніх складних умовах. До-
датковою «подушкою безпеки» для банків є класичне рефінансування іпоте-
ки, а також запроваджене Нацбанком бланкове рефінансування терміном до 
одного року (максимальна сума – до 30% вкладів населення). З початку бойо-
вих дій з ранку 3 березня 2022 року 29 банків скористалися бланковим 
рефінансуванням. Загальна сума заборгованості банків за програмою 
рефінансування bianco на початок 3 березня становить 20,2 млрд грн (менше 
3% депозитів населення). Також Національний банк у разі потреби поповнює 
банки готівкою без обмежень. 

Також було зафіксовано офіційний валютний курс і введено кілька 
тимчасових грошових обмежень. Тому уповноваженим установам заборонено 
торгувати грошовими коштами, за винятком деяких випадків. Обмеження не 
поширюються, зокрема, на операції з купівлі іноземної валюти для закупівлі 
важливого імпорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, 
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а також на операції з іноземною валютою для мобілізаційних та інших заходів 
національної безпеки та оборони. 

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук прокоментував економічну 
ситуацію в Україні на даний момент в інтерв’ю виданню Forbes: “Ділова ак-
тивність у країні дійсно сильно знизилася. Зрозуміло, що в першу чергу в об-
ластях, де тривають бойові дії. Інші території страждають від розриву 
ланцюгів поставок та втрати робочої сили через участь у обороні країни та ви-
мушену міграцію. Дуже важко оцінити зараз ВВП, ще важче – зробити оцінку 
динаміки в другому кварталі, тому що це залежить від тривалості бойових дій. 
Те, що ми бачимо за високочастотними індикаторами, – економіка просіла 
дещо менше, ніж на 50%. Зараз ціни зростають на дефіцитні товари або ті, що 
досить складно доставляти. Наприклад, вода, овочі, фрукти, м’ясо. Але зага-
лом ситуація не виглядає неконтрольованою або такою, що свідчить про 
гіперінфляційні процеси. Стабілізуючим фактором виступає фіксація 
офіційного курсу гривні. Крім того, багато підприємців вважають аморальним 
підвищення цін на свої товари та послуги в умовах воєнного часу”[1] 

У перший день війни, 24 лютого, НБУ оперативно перерахував до дер-
жавного бюджету частину прибутку за минулий рік. Підприємець відгукнувся 
на заклик влади сплачувати податки наперед. Державний бюджет поповнився 
в березні за рахунок авансового дивідендного резерву держпідприємств і 
банків. З квітня ситуація з виконанням бюджету погіршується через вис-
наження фіскальних резервів: надходження трохи більше половини довоєн-
ного рівня. Особливо помітним є зниження надходжень від митних зборів. Є 
ознаки втрат бюджету через погіршення економічної ситуації та надані подат-
кові та митні пільги. 

У період воєнного стану, незважаючи на значні бюджетні ускладнення, 
Україна продовжує виконувати боргові зобов’язання. З цією метою створено 
Фонд обслуговування та погашення державного боргу. У березні 2022 року 
Україна заплатила 292 мільйони доларів. Єврооблігації, номіновані в доларах 
США, термін дії яких закінчується у вересні цього року, продовжуватимуть ви-
конувати свої зобов’язання, щоб уникнути неплатоспроможності або реструк-
туризації. У квітні 2022 року заплановані виплати в розмірі 84 млн доларів. 
США[2] 

Міністерство фінансів України також активно працює над отриманням 
міжнародної фінансової допомоги. Україна успішно розміщує військові 
облігації на ринкових аукціонах та залучає комерційне фінансування до дер-
жавного бюджету. За результатами трьох аукціонів з розміщення військових 
облігацій, які відбулися у квітні 2022 року, зібрано 15 343 925 783 грн. 

Уряд України також веде переговори зі США щодо отримання гарантій 
для випуску державних облігацій під процентні ставки, нижчі, ніж зараз ви-
магає ринок. 

Зараз необхідно продовжувати роботу із залучення додаткового 
зовнішнього фінансування для України. Додаткові інструменти фінансової 
підтримки для України можуть включати, зокрема: окремий багаторічний 
фонд, створений ЄС для підтримки України у формі позик та грантів або 
надання Україні права отримувати кошти ЄС від ЄС наступного покоління; 
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приєднання України до Мультидонорського трастового фонду, створеного для 
прямих грантових внесків країн-партнерів у позики Світового банку в рамках 
політики розвитку (DPL); перерозподіл спеціальних кредитних прав країн-
членів МВФ на користь України. Україна запропонувала ініціативу у вигляді 
керуючого фонду МВФ, до якого країни-члени МВФ зможуть направляти ча-
стину своїх фінансових ресурсів, у тому числі СПЗ, в Україну для фінансування 
на додаток до доходів МВФ[3] 

Отже, незважаючи на воєнний стан, економіка України продовжує 
функціонувати, хоча й зазнала деяких труднощів. Наразі діють обмеження, 
введені Національним банком України для підтримки фінансового сектору 
економіки країни та збереження його стабільності, а також це допомагає за-
безпечити діяльність Збройних сил України та підтримувати роботу об’єктів 
критичної інфраструктури. 

Список використаних джерел: 
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Вивчення системи управління витратами включає визначення сутності 

зовнішніх та внутрішніх витрат та розгляд видів класифікацій витрат. 
Нa сучaсному етaпі розвитку економіки підприємствa, витрaти є досить 

вaжливим aспектом його економічної стійкості тa ефективності виробництвa. 
Підтримкa оптимaльного рівня витрaт є основною умовою його виживaння тa 
розвитку. Упрaвління витрaтaми – це нaйвaжливіший інструмент для 
досягнення підприємством високого економічного результaту [1]. 

Витрaти підприємствa бувaють зовнішні тa внутрішні. 
Зовнішні витрaти – це витрaти нa сировину, мaтеріaли, робочу силу то-

що. При цьому спрaвжні витрaти дорівнюють вигоді, яку можна отримaти, 
якщо при тих же витрaтaх використaти інший ресурс [1]. 

Внутрішні витрaти пов’язaні з використaнням фaкторів виробництвa, 
що саме знaходяться у влaсності самого підприємствa (грошовий кaпітaл, тех-
нічне тa інше облaднaння тощо). При цьому ці витрaти дорівнюють вигоді, що 
може бути отримaнa при іншому використанні влaсних ресурсів. 

Елемент витрaт – це комплекс економічно послідовних витрaт. Непрямі 
витрaти – це витрaти, які не відносяться до конкретного об’єктa витрaт,е 
кономічно доцільним шляхом [1]. 

Головні клaсифікaційні ознaки поточних витрaт підприємствa: [2] 
1) зa економічними елементaми: мaтеріaльні витрaти; витрaти на оплaту 

прaці; відрахування на соціальні зaходи; aмортизaція; інші витрaти; 
2) за кaлькуляційними стaттями: сировинa та мaтеріaли; енергія техно-

логічнa; основнa та додаткова зaробітнa плaтa виробничих робітників; 
утримaння та експлуатація мaшин і мехaнізмів; зaгaльновиробничі (нaклaдні) 
витрaти; підготовкaтa освоєння виробництвa; позa виробничі витрaти; 

3) зa способом віднесення нaсобівaртість: прямі – безпосередньо 
пов’язaні з виготовленням певного виду продукції тa можуть бути обчислені 
нa її одиницю; непрямі –витрaти, величинa яких не може бути прямо обчис-
ленaнa одиницю продукції , бо вони пов’язaні не з виготовленням окремого 
виробу, a з процесом виробництвaзaгaлом. 

4) зa ступенем зaлежностівитрaт від обсягів виробництвa: постійні – їх 
сумa не зaлежить від кількості виготовленої продукції (в певних межaх); змін-
ні – їх сумaзaлежить від обсягу виготовленої продукції. 

Системa упрaвління витрaтaми, як і будь-якa система упрaвління, поді-
ляється нa дві підсистеми: 

1) підсистемa, якa керує; 
2) підсистемa, якою керують, тобто об’єкт керування. 
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Розрізняють клaсифікaціювитрaтзa різними ознaкaми:  
1.Зa центрaми відповідальності – витрaти окремих підприємств, цехів, 

дільниць, технологічних переділів тощо, з розподілом нaвитрaти. 
2.Зaвидaми продукції, робіт, послуг – витрaти нa окремі групи однорід-

них виробів, нaпівфaбрикaти, однорaзові зaмовлення тощо. 
3.Зa єдністю склaду – одноелементні тa комплексні. 
4.Зa видaми витрaт – зa економічними елементaми, за стaттями кaльку-

ляції. 
5.Зa способaми перенесення вaртостінa продукцію – прямі і непрямі. 
6. Зa ступенем впливу обсягу виробництвaнa рівень витрaт – змінні і по-

стійні. 
Oтже, система упрaвління витрaтaми відіграє ключoву рoль як в oбґрун-

тувaнні упрaвлінських рішень під впливом зовнішнього економічного се-
редoвищa, тaк і в нaлaгoдженні ефективного внутрішньогосподарського 
упрaвління та ствoренні ефективного мехaнізму плaнувaння, кoнтрoлю і 
aнaлізу витрaт. 

Список використaних джерел: 
1. Економічнa сутність URL: http://surl.li/bikoh, https://osvita.ua/vnz/-

reports/econom_pidpr/18184/ 
2.Поняття тaклaсифікaціявитрaтпідприємствaURL: -

https://buklib.net/books/37322/ 
3.Упрaвліннявитрaтaминa підприємствіURL: -

http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Economics/31275.doc.htm 
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Система суспільних відносин, пов’язаних з інноваційної діяльністю (сис-

тема інноваційних відносин) становить предмет інноватики – науки «про за-
кономірності виникнення і поширення нововведень; вивчення різних про-
блем теорії нововведень, що охоплює ідею її створення і формування та поши-
рення їх, подолання опору новаціям, пристосування до нововведень; іннова-
ційних організацій, розроблення інноваційних рішень тощо»; «сукупності 
знань про інноваційну діяльність: її специфіку, суб’єкти, мотиви, форми орга-
нізації, здійснення і підтримки. Інноватика інтегрує у собі знання з галузей 

http://surl.li/bikoh
https://buklib.net/books/37322/
http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Economics/31275.doc.htm
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права, політики, економіки і бізнесу, організації і управління, психології і со-
ціології». 

Інноватика розділяється на теоретичну (теорія інноватики) і прикладну, 
що спрямована на розв’язання проблем планування, організації, реалізації 
нововведень. Предметом прикладної інноватики є перш за все управління ін-
новаційною діяльністю на макро-, мезо-, мікроекономічному рівнях. «Іннова-
тика охоплює основні напрями: основи теорії інноватики і управління інно-
ваціями; інноваційним бізнесом; інноваційними проектами; інвестиціями у 
інноваційні проекти; комерціалізацією інноваційних продуктів, включаючи 
технологію; людськими ресурсами інноватики; інноваційними ризиками; 
стратегічним розвитком і змінами; знаннями; маркетингом і логістикою інно-
вацій». «Інноватика – це галузь знань, що охоплює питання методології і ор-
ганізації інноваційної діяльності, галузь науки, що вивчає формування но-
вацій та їх поширення, а також способи продукування інноваційних рішень. 
Це галузь знань, що охоплює проблеми управління інноваційною діяльністю» 
[53]. 

Інноватика – багатогалузева наука, серед її складових – економічна 
інноватика – економічна теорія та економіка інноваційної діяльності; правова 
(юридична) інноватика, що охоплює теоретичні та прикладні питання іннова-
ційних правовідносин і правового регулювання інноваційної діяльності. Взає-
мозв’язок економічної і правової інноватики є однією з форм взаємодії еко-
номіки і права, що «перебувають у складному багаторівневому взаємовідно-
шенні, яке досліджують економісти і юристи, філософи і соціологи, представ-
ники інших суспільних наук. Дискусії з цієї проблематики ніколи не вщухали, 
періодично загострюючись і звертаючи на себе увагу всього суспільства». 

В умовах формування інноваційної моделі економічного розвитку про-
блеми єдності та особливостей економічної і правової інноватики потребують 
як теоретичного обґрунтування, так і розроблення певних практичних реко-
мендацій щодо забезпечення ефективного правового регулювання інновацій-
ної діяльності. 

Система інноваційних відносин охоплює техніко-технологічні, соціаль-
но-економічні, господарські, управлінські, правові та інші відносини. Зазна-
чені складові системи, по-перше, розкривають різні аспекти та рівні змісту 
інноваційної діяльності (технологічний, економічний, соціальний, господар-
ський, управлінський, правовий, культурний); по-друге, тісно взаємопов’язані, 
безпосередньо чи опосередковано впливають один на одного. Взаємозв’язки 
інноваційних відносин у системі є прямими і зворотними: кожний з елементів 
є об’єктом впливу інших складових та у свою чергу впливає на них. По-третє, 
кожна складова є системою відносин економічних, правових, управлінських 
тощо, тобто система інноваційних відносин складається з певних підсистем. 
По-четверте, системоутворюючим чинником (чинником, що формує систему 
інноваційних відносин як цілісність і сприяє її розвитку) є результат, на дося-
гнення якого спрямовані інноваційні відносини, – створення та використання 
інновацій як основи соціально-економічного розвитку. Саме результат: 
1) інтегрує підсистеми інноваційних відносин у єдине ціле; 2) є критерієм 
ефективності системи в цілому і кожного її структурного елемента. Якщо пев-
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ний елемент системи не сприяє його досягненню чи його роль є недостатньою, 
виникає потреба в його заміні чи вдосконаленні. По-п’яте, спрямованість на 
досягнення результату зумовлює необхідність забезпечення позитивного си-
нергетичного ефекту функціонування та взаємодії складових системи [1, c. 9]. 

Отже, система інноваційних відносин – це: цілісна інтегративна система, 
елементи якої взаємозалежні і взаємопов’язані; система, спрямована на дося-
гнення певного результату на основі позитивного синергетичного ефекту фу-
нкціонування і взаємодії її елементів. Досягнення суспільної ефективності си-
стеми інноваційних відносин залежить від єдності, несуперечливості, адеква-
тності її складових елементів відносно один до одного та системи як цілого, 
що забезпечується керуючою підсистемою, яка охоплює різні форми регулю-
вання інноваційної діяльності, серед яких значна роль належить правовому 
регулюванню. 

Особливою складовою системи суспільних інноваційних відносин є ін-
новаційні правовідносини – врегульовані правовими нормами суспільні від-
носини, пов’язані зі створенням та реалізацією інновацій. Економічним відно-
синам у сфері інновацій і інноваційним правовідносинам притаманні взає-
мозв’язок, взаємозалежність і взаємодія. По-перше, інноваційні правовідно-
сини відображають юридичний зміст існуючих економічних інноваційних ві-
дносин, є їх правовою формою, юридичним оформленням. При цьому треба 
підкреслити, що юридична форма не відображає всього спектра існуючих 
економічних інноваційних відносин, тобто вона «бідніша» порівняно з ними 
за змістом. Крім того, норми права можуть бути джерелом (творцями) інно-
ваційних правовідносин (можливість самопродукування інноваційних відно-
син). Як зауважують вчені, інноваційні правовідносини складаються не лише 
об’єктивно як реальні відносини, пов’язані з розробленням, створенням, 
упровадженням та розповсюдженням інновацій, які отримали врегулювання 
нормами права, а також виникають «з верху» – на підставі правових норм, які 
стосуються проходження інноваційних процесів у країні в результаті безпосе-
редньої законотворчої діяльності. По-друге, норми права зумовлюють не тіль-
ки інноваційні правовідносини, а й певні інноваційні економічні відносини. 

Підставою для цього висновку є співвідношення фундаментальної і ак-
туальної структур взаємозв’язку економічних і правових відносин: «У фунда-
ментальній структурі, – підкреслють дослідники, – економічні відносини зу-
мовлюють правові, а в актуальній – навпаки. Це має суттєве значення для 
практики правового регулювання економічних відносин». На нашу думку, та-
кі характеристики інноваційних правовідносин, як юридична форма іннова-
ційних економічних відносин, «бідність» (неповнота) змісту порівняно з інно-
ваційними економічними відносинами, що отримують правове оформлення, 
можливість самопродукування інноваційних правовідносин та зумовлення 
правовими нормами економічних інноваційних відносин, є підставою для ви-
сновку про наявність таких загроз ефективності державної інноваційної полі-
тики, як: 1) перекручення соціально-економічного змісту інноваційних еконо-
мічних відносин у нормах права, що складають основу державного регулю-
вання інноваційної діяльності; 2) гальмування і навітьруйнування ефективних 
економічних форм інноваційної діяльності неадекватними їх змісту правови-
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ми заходами; 3) створення і функціонування двох інноваційних моделей, що 
не відповідають одна одній, є у певному сенсі паралельними і суперечать одна 
одній: формальної (правової, офіційної) і неформальної (позаправової, непра-
вової, квазіправової), розбіжність і суперечливість яких не дозволять досягти 
цілей державного регулювання інноваційної діяльності. Іншими словами, «бі-
дність» юридичної форми зумовлює злиденність (неефективність) правового 
регулювання інноваційної діяльності.  
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Правила про розпорядження землями державної та комунальної влас-

ності сформульовані так, щоб виключити відчуження цих земель у спосіб, 
прямо не передбачений законом. Тому земельні ділянки державної та кому-
нальної власності відчужуються виключно за договорами купівлі-продажу, та, 
у прямо передбачених законом випадках, міни. Законодавство не передбачає 
можливості відчуження земельних ділянок за іншими договорами. 

Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права кори-
стування земельним ділянками із земель державної та комунальної власності 
за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 
в межах їх повноважень визначених Земельний кодексом України (далі- ЗКУ) 
або результатами аукціону. 

Наукове дослідження базується на використанні наукових розробок у 
галузі історії держави і права, земельного, аграрного та екологічного права, 
авторами яких є українські вчені: В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова, 
О. Г. Бондар, Д. В. Бусуйок, О. А. Вівчаренко, А. П. Гетьман, В. К. Гуревський, 
М. В. Домашенко, В. М. Єрмоленко, І. М. Заріцька, Н. В. Ільків, І. І. Каракаш, 
Т. Г. Ковальчук, І. О. Костяшкін, П. Ф. Кулинич, Л. В. Лейба, А. В. Луняченко, 
Н. Р. Малишева, Р. І. Марусенко, А. М. Мірошниченко, В. Л. Мунтян, В. В. Но-
сік, О. М. Пащенко, О. О. Погрібний, В. К. Попов, В. Є. Рубаник, В. І. Семчик, 
Н. І. Титова, В. Ю. Уркевич, М. В. Шульга, та ін. 

Метою дослідження є комплексний аналіз права державної власності на 
землю в Україні, виявлення його змісту та особливостей, вироблення на цій 
основі пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавст-
ва з питань визначення та закріплення об’єктів права державної та комуналь-
ної власності на землю, підвищення ефективності правового механізму регу-
лювання відносин державної та комунальної власності на землю. 
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Слід зауважити, що Законом України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського 
призначення» від 31.03.2020 за №552-IX (далі — Закон) були внесені зміни до 
законодавчих актів України, зокрема у Земельний кодекс України. Цей Закон 
набирає чинності з 1 липня 2021 року, після чого можна оформлювати купів-
лю-продаж паїв. 

Згідно зі статтею 130 ЗКУ (набрання чинності відбудеться 01.07.2021), 
набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського приз-
начення можуть: 

а) громадяни України;  
б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством 

України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України 
та/або держава, та/або територіальні громади; 

в) територіальні громади; 
г) держава. 
Існують різновиди купівлі-продажу земельних ділянок державної та ко-

мунальної власності: аукціони; продаж земельних ділянок під об’єктами, які 
підлягають приватизації; викуп. 

Розкриємо особливості різновидів купівлі-продажу земельних ділянок 
державної та комунальної власності. 

Аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою лот продається 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану у ході прове-
дення торгів ліцитатором [3, с. 56]. 

За загальним правилом продаж державних та комунальних земель має 
відбуватися на земельних торгах. Наразі, єдиною формою земельних торгів є 
аукціони [3, с. 86]. 

Специфіка підготовки та проведення аукціону визначається ст.ст.135-139 
Земельного кодексу України. На жаль, дана процедура є неврегульованою та 
містить багато недоречностей. Насамперед закон вимагає укладення основно-
го нотаріально посвідченого договору не на аукціоні, а після нього. Таким чи-
ном, не враховано, що на аукціоні в момент оголошення переможця завжди 
укладається договір, оскільки саме в цей момент формується зустрічне воле-
виявлення сторін, спрямоване на настання юридичних наслідків. Вимога ук-
ладати після аукціону нотаріально посвідчений договір просто перетворює до-
говір, укладений на аукціоні, на попередній. Це навряд чи потрібно.  Якщо го-
ворити про доцільний і точний порядок проведення земельних аукціонів, ми 
можемо спиратися лише на проект закону "Про ринок земель", який ще зна-
ходиться на стадії розгляду[2 c.24]. Як ми бачимо, ситуація не дуже позитивно 
складається не дуже Земельний кодекс і надає людині право власності чи ко-
ристування, але проводити земельні аукціони не можливо через його не уре-
гульованість [1]. 

Продаж земельних ділянок під об’єктами, які підлягають приватизації. 
статтями 17-1, 116, 128 Земельного кодексу України передбачено, що продаж 
земельних ділянок під об’єктами, що підлягають приватизації, здійснюють 
державні органи. Порядок продажу відповідно до абз. 2 ч.1 ст.128 Земельного 
кодексу України [1]. 
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Покупець акцій не використовуватиме земельну ділянку відповідного 
підприємства, тому не має жодної потреби у її придбанні. Придбання ділянки 
власником акцій фактично унеможливлює її використання фактичним корис-
тувачем - підприємством. Відомо що не було жодного випадку продажу земе-
льних ділянок «разом із пакетом акцій». Схоже, зі спливом часу уряд все-таки 
усвідомив нежиттєздатність конструкції продажу ділянки «разом із пакетом 
акцій». Зазначимо що земельні ділянки до продажу вносяться до статутного 
капіталу відповідного підприємства [4, c.8 ]. 

 Із загального правила про необхідність конкурентного продажу земель-
них ділянок державної та комунальної власності є низка винятків [1]. У випад-
ках, визначених ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, придбання земельних 
ділянок державної та комунальної власності здійснюється в порядку, визна-
ченому [1]. 

Законодавство передбачає й інші винятки, коли земельні ділянки дер-
жавної та комунальної власності продаються без застосування процедури зе-
мельних торгів. Насамперед йдеться про викуп земельних ділянок, наданих 
покупцеві у постійне користування. 

Отже, законодавством передбачено набуття земель державної та кому-
нальної власності, але є низка недоліків через які виникають певні складності. 
Важливим є проект закону «Про ринок земель», в якому є сподівання, де уз-
годяться усі недосконалості щодо набуття земель державної та комунальної 
власності. 
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Доручення керуючих систем різні. Основні завдання – це вироблення 
способів керування, за допомогою яких ці системи впливають на працівників, 
забезпечують мотивацією діяльності, керуючи їхньою працею. Процеси ство-
рення способів керування застосовуєтьсязавдяки конкретним функціям, що 
реалізуютьза допомогою окремого підходу [1]. 
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Вирізняють такі методи управління (рис. 1): 
1) економічні; 
2) технологічні; 
3) соціально-психологічні; 
4) адміністративні. 
Кожен метод управління спричинений різними чинниками. За допомо-

гою яких добувається загальне та особисте вдоволення бажань на всіх ступе-
нях. Способи керування використовують з різнимиступенями ефективності. 

Новітні принципи в господарюванні сучасного підприємства примушу-
ють виявляти та сумлінно підбирати більш новітній і результативний управлі-
нський інструмент. Варто зауважити, що велику увагу здобули методи, що 
вдало зарекомендують себе на практиці провідного підприємства зарубіжних 
країн.  

 
Таблиця 1 

Методи управління 
Організаційно-

розпорядчі методи 
Економічні методи 

Соціально-психологічні 
методи 

1.Засновані на авторитеті 
влади і права керівника від-
давати розпорядження. Ви-
магає обов`язкового підзвіт-
ного і  точного виконання 
розпоряджень 

1.Засновані на матеріальних 
інтересах, невикликають ав-
томатичного виконання на-
мічених цілей; вивчення по-
треб працівників, їхньої мо-
тивації 

1. Заснований на викорис-
танні соціального механізму, 
діє в колективі 

2. Припускають конкретно 
адресні вказівки 

2. Представляють собою за-
гальні правила, установлю-
ванні за допомогою економі-
чних важелів цін, кредиту, 
нормативів 

2. Враховують якість трудо-
вого колективу, поняття лі-
дерства, особливості особис-
тості, її психологію 

3. Вимагає централізації уп-
равління. Значну частку від-
повідальності бере на себе 
адміністрація, тобто ці мето-
ди припускають наявність 
центрів, які розробляють рі-
шення і видають їх у вигляді 
команд 

3. Надають керованій системі 
самостійність при повній 
відповідальності за прийняті 
рішення 

3. Здійснюються за допомо-
гою безпосереднього чи не-
прямого впливу на основі 
створення особливих умов 
для змістовної праці, ініціа-
тиви, активності 

 
Перш за все обрані методи повинні відшліфувати як господарські діяль-

ності підприємства загалом, так і хід керування персоналом на окремому під-
приємстві [2]. 

Використання сучасних способів та засобів керування фінансовою гос-
подарчою працею на досвіді  вітчизняного підприємства дозволяєсприяти оп-
тимізації витрат підприємств, правильно поділити дані запаси,  

Методи управління це результат здійсненняфункцій менеджменту, ін-
акше кажучи спосіб управління будь-яким підприємством в ході власної праці 
має організувати всі потрібні методи впливів керованою системою. Мета 
управлінця спостерігається в тому, абистворити потрібні принципи менедж-
менту, спроможні убезпечити фінансово-господарську діяльність, здобування 
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поставленої мети та цілі підприємства. 
Кожен без винятків вчений торгівельних даних відзначали, що поперед-

ні роки на міжнародному ринку відбулося підвищення цін, розпочала збіль-
шуватися ціна на продукти харчування. Спеціалісти зв'язують це перш за все 
із світовою  кон'юнктурою: збільшилися інфляції, виросла ціна на енергоносії. 
В результаті, змінилася установа попиту та пропозицій. В такому випадку ри-
нки не відчували нестачі сировини, Україна вчасно доставляє та убезпечує по-
трібною продукцією міжнародний ринок[3]. 
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Актуальність обраної теми дослідження обумовлена тим, що у вітчизня-

ній науці немає комплексного господарсько-правового дослідження інституту 
публічних гарантій та забезпечення господарських зобов’язань. 

Теоретичною основою дослідження стали праці Боднар Т. В., Геле-
вей О. І., Дзери О. В., А. В., Підопригори О. А., Подцерковного О. П., Проценко 
І.О., Стефанчука Р.О. та інших. 

Для більш повного та об’єктивного дослідження питання інституту за-
безпечення виконання господарських зобов’язань необхідно приділити увагу 
особливостям поетапної зміни відповідної законодавчої бази. 

Базисна нормативна основа для врегулювання забезпечення виконання 
як господарських так і цивільних зобов’язань міститься в Цивільному кодексі 
України, тому ґенезу розвитку та становлення законодавства України щодо 
забезпечення виконання господарських зобов’язань доцільно розкривати саме 
через порівняння відповідних норм Цивільного кодексу УРСР 1963 року та но-
вого Цивільного кодексу України 2003 року. 
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Прийняття Верховною Радою України нового Цивільного та Господар-
ського кодексів, із введенням в дію яких з 1 січня 2004 року в законодавстві 
з’явились численні новели, складні юридичні конструкції які потребують по-
дальшого вивчення та осмислення, напрацювання наукових підходів до засто-
сування нового законодавства у судовій та іншій правозастосовчій практиці. У 
зв'язку зі змінами, що відбулися останнім часом, активізувалися теоретичні 
дослідження окремих правових інститутів як цивільного, так і господарського 
права, не дарма не оминули увагою вчених-правознавців й питання законода-
вчого закріплення здійснення гарантій виконання господарських зобов`язань 
[1, c.199]. 

Детальний аналіз положень ГКУ та ЦКУ свідчить, що обидва кодекси, 
які стосуються збитків та неустойки, штрафу і пені, є найбільш суперечливими 
та потребують удосконалення. 

ГКУ частково розкриває поняття складових збитків, що доцільно було б 
зробити і в ЦКУ. До позитивних моментів ГКУ можна віднести те, що він 
більш чітко розписує умови і порядок відшкодування збитків, що дає змогу 
суб’єктам правовідносин та й суду орієнтуватися у спірних ситуаціях [2, с.165]. 

Належне виконання зобов'язань стимулює зміцнення майнового стано-
вища учасників цих відносин, формування у них впевненості в реалізації пос-
тавлених завдань і, зрештою, стабілізує в цілому комерційний оборот. 

У власному (вузькому) розумінні під способами забезпечення виконання 
зобов'язань розуміють додаткові забезпечувальні заходи, які мають спеціаль-
ний (додатковий) характер і дають можливість досягнути виконання незале-
жно від того, чи заподіяні кредиторові збитки і чи є у боржника майно, на яке 
можна звернути стягнення за виконавчими документами [3, c.98]. 

Однак на проблему правового забезпечення виконання зобов'язань ши-
рше подивилися законодавці в Цивільному кодексі України 2003 року. Меті 
забезпечення виконання зобов'язань може слугувати застосування не тільки 
тих способів, що прямо позначені в ЦК України, а й будь-яких інших, перед-
бачених законом або договором правових заходів (механізмів), які сприяють 
виконанню обов'язків боржника за договором або обов'язків, що випливають 
з інших підстав виникнення зобов'язань. Отже і вони гарантують у разі пору-
шення обов'язків з боку боржника інтереси потерпілої сторони, і в такому ро-
зумінні коло цих способів забезпечення виконання зобов'язань можна тлума-
чити значно ширше. 

Саме виходячи з цього, в новому ЦК України передбачається, що вико-
нання зобов'язання може забезпечуватися не тільки тими способами, які пря-
мо передбачені ЦК, іншими правовими актами, а й тими, які встановили сто-
рони в самому договорі. 

Заходи забезпечення виконання господарських зобов'язань регулюють-
ся гл. 49 ЦК України, а також спеціальними актами законодавства, присвяче-
ними цьому питанню, - законами України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ 
«Про заставу», від 5 червня 2003 р. № 898-ІУ «Про іпотеку», а також від 18 
листопада 2003 р. № 1255-ІУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєст-
рацію обтяжень». ГК України містить лише загальну ст. 199, в якій відсилає до 
положень ЦК України з питань забезпечення виконання зобов'язань, а також 
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ст. 200 щодо банківської гарантії. Діють також відповідні підзаконні нормати-
вні акти і акти судової влади. 

В сучасній юридичній літературі до таких додаткових способів забезпе-
чення виконання зобов'язання відносять способи: правила про зустрічне ви-
конання зобов'язань, положення про субсидіарну відповідальність учасників 
повного товариства, а також повних товаришів у командитному товаристві за 
зобов'язаннями товариства при недостатності його майна; власника за зобов'-
язаннями належного йому підприємства або установи; права кредитора, який 
виконав угоду, у разі ухилення іншої сторони від її нотаріального посвідчення 
вимагати по суду визнання її дійсною; право кредитора вимагати реєстрації 
угоди у разі ухилення іншої сторони від її реєстрації; про відповідальність, що 
її поряд з боржником несуть треті особи, на яких покладено виконання зобов'-
язання, та деякі інші [4, c.312].  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що сучасні тенденції роз-
витку законодавства про способи забезпечення виконання зобов'язання, які 
відображаються в Цивільному кодексі України 2003 року, передбачають знач-
не розширення кола таких правових засобів, якими може скористатися креди-
тор з метою встановити додаткові гарантії, спрямовані на забезпечення вико-
нання зобов'язання, по відношенню з тими, що визначені в Цивільним кодек-
сом       УРСР 1963 р. 

У новому ЦК України розширено перелік прямо передбачених у кодексі 
способів забезпечення виконання зобов'язання, до яких, крім зазначених у 
чинному ЦК України, належать притримання майна боржника кредитором та 
нове за змістом і функціями поняття гарантії як способу забезпечення вико-
нання [48, c.108]. 
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Коли пiдприємецьвирiшує заснувати власну справу, то виникає 

проблема пошуку початкового (стартового) капiталу. Початковий капiтал– це 
сума коштiв, необхiдних для започаткування пiдприємства (справи) [1]. 

Недостатнiй стартовий капiтал є однiєюiзнайважливiших причин 
невдач. Отже, майбутньому пiдприємцюнеобхiдно провести детальнi 
розрахунки, для оцінки фінансових потреб під час заснування та 
функцiонуваннябiзнесу. Практика показує, що найкращими сферами для 
підприємницької діяльності,«старт-апа» малого бiзнесу є сфера послуг, 
торгівля, i громадське харчування [1].  

Більшість пiдприємцiв спирається на власні заощадження, оскiльки це 
найлегшийспосiб. Тому найголовнiшим чинником, який впливає на величину 
початкового капiталу, в даному випадку, є матерiальне становище близьких і 
наявнiстьдiловихзв'язкiв [2]. 

Джерелами формування майна суб'єктiв господарювання є: матеріальні 
та грошові внески засновникiв; доходи вiдреалiзацiїпродукцiї (послуг, 
товарів); доходи вiдцiннихпаперiв; капiтальнi вкладення iдотацiї з бюджетiв; 
надходження вiдздачi в оренду чи продажу майнових об'єктiв (комплексiв), 
що належать їм, придбання майна iншихсуб'єктiв; кредити банкiв та 
iншихкредиторiв; благодiйнi внески, пожертвування різних органiзацiйi 
громадян; та ін. Суб'єкти господарювання можуть володіти: земельними 
ділянкамиiз закритими водоймами, дiлянкамилiсiв, загальнопоширеними 
корисними копалинами, що знаходяться в нiй, у тому числi громадянам для 
ведення фермерського господарства, а також 
сiльськогосподарськимпiдприємствам– для господарської дiяльностi [1].  

Окрiм цього, формування початкового капiталу, залежить від комплексу 
психологічних, соціальнихi моральних чинникiв. Проблема 
первiсногокапiталу переплетена не тiльки з економiчними питаннями, а й 
соцiальними, особистими, сімейними. Найскладнiша частина запуску 
власногобiзнесу – це збiркоштiв для старту. У пiдприємця може бути 
чудоваiдеяi гарне та чітке уявлення про те, як перетворити її в прибутковий та 
успiшнийбiзнес. Однак, якщо достатнє фiнансування не може бути залучене, 
малоймовiрно, що бiзнес буде успiшним. Залучення фінансування для запуску 
вимагає дуже ретельного планування [2].  

Пiдприємець повинен вирішити:  
1. Скiльки коштів необхідно?  
2. Коли i як довго потрiбнiфiнанси?  
3. Яку безпеку (якщо така є) може бути надано?  
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4. Чи готовий пiдприємецьвiдмовитисявiд контролю та керування 
запуском в обмін на iнвестицiї [2]?  

При формуваннi початкового капiталу, підприємець може 
використовувати рiзнi способи залучення коштiв, серед яких:  
самофiнансування; друзi та рідні;  бiзнес-iнкубатори (займаються розвитком 
нового бiзнесу шляхом надання послуг з маркетингу); комерцiйнi кредити; 
бiзнес-ангели (заможнi люди, якi iнвестують в стартапи – найчастіше в обмiн 
на частку в новому бiзнесi);  краудфандинг (спiвпраця людей, якiдобровiльно 
об'єднують свої кошти чи iншi ресурси разом, найчастіше через Iнтернет, аби 
пiдтримати зусилля iнших людей або органiзацiй) [2]. 

Підводячи підсумки, можна зрозуміти, щомалий бізнес розвивається в 
регіонах України в значноускладнено через нестачу фінансів, які необхідні 
для старту в реалізації різних проектів, розвитку ділової і підприємницької ак-
тивності.[2]. 

Під час формування стартового підприємницького капіталу, ми не тіль-
ки враховуємойого вартість, а й прогнозуємо економічну вигоду від його інве-
стування в започаткування бізнесу. Для цього з достатньою вірогiдністю 
визначаються очiкуваний рівень прибутковостi підприємницького проекту та 
строк окупностi капіталу, розрахований iз виокремленням показника чистого 
прибутку[3].  

Ретельний аналіз плану розвитку пiдприємства дає можливість розро-
бити фінансовий план, налагодити управління капіталом, без чого не реальні 
існування та ефективна діяльність підприємства в ринкових умовах [2]. 
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Конституційна регламентація у сфері економічної організації суспільно-
го життя в різних країнах неоднакова за формою і обсягом. У літературі це 
пов’язують у першу чергу з тим, яку модель економіки використовується в 
країні: ринкову чи державну (одержавлену). В деяких випадках це знаходить 
відбиток у текстах конституцій. Так, у ст.ст. 17, 19 Конституції Болгарії до еле-
ментів ринкової економіки відносять: свобода і рівноправність форм власності 
(приватна і суспільна), вільна господарська ініціатива (однакові правні умо-
ви), заборона монополізму, нелояльної конкуренції та захист споживача, 
створення умов для кооперативних та інших форм об’єднання громадян і 
юридичних осіб для досягнення господарських і соціальних результатів. Зага-
льновизнані елементи ринкової економіки зафіксовані і в п. 1 ст. 126 Консти-
туції Молдови.  

При цьому у новітніх конституціях фіксуються положення не просто про 
ринкову економіку (в старих конституціях цього словосполучення взагалі не 
було, вони уникали регулювання таких питань), а про, «соціальну ринкову 
економіку»(ст. 58 Конституції Перу 1993 р.), «соціальне ринкове господарство, 
яке спирається на свободу господарської діяльності, приватну власність, а та-
кож на діалозі та співробітництві соціальних партнерів» (ст. 20 Конституції 
Польщі 1997 р.). ці компоненти, як сказано в цій статті, «утворюють основу 
економічного устрою Республіки Польща». 

Інші формулювання вживаються в конституціях країн тоталітарного со-
ціалізму (наприклад, КНДР, Куба), де застосовується модель одержавленої 
економіки. Конституція КНДР 1972 р. встановлює державне керівництво еко-
номікою. В економіці цієї країни є тільки один уклад господарювання – соціа-
лістичний.  

Цьому укладові господарства відповідають дві форми власності – дер-
жавна і кооперативна, яким належать засоби виробництва. Виключною влас-
ністю держави, як установлено в конституційних нормах, є природні багатства 
країни, найважливіші заводи і підприємства, порти, банки, транспорт і засоби 
зв’язку (ст. 19). Державна власність відіграє провідну роль у розвитку економі-
ки КНДР. Поряд із державною значну роль відводиться кооперативній влас-
ності. «Держава, - вказується в конституції, - охороняє кооперативну власність 
законом» (ст. 20). Згідно з Конституцією КНДР, народне господарство розви-
вається на основі його систематичного планування (ст. 31). 

У наші дні між цими двома моделями в деяких країнах немає нездолан-
ного «китайського муру». В розвинутих країнах не існує нестримної ринкової 
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анархії, їм притаманна регульована у певній мірі державою ринкова економі-
ка. В конституціях містяться положення про можливість аграрної реформи та 
націоналізації суспільно важливих галузей економіки (частково націоналіза-
ція мала місце у Великобританії, Франції, Італії, Австрії; у багатьох країнах 
Європи, Азії, Латинської Америки проводилися аграрні реформи – вилучення 
землі у крупних землевласників, обмеження розмірів землі певним максиму-
мом, передавання залишків, звичайно, за плату, селянам та іншим категоріям 
громадян).  

А в деяких державах в конституціях включені положення про плануван-
ня (програмування) економіки, про роль трудящих і профспілок в управлінні 
економікою: про соціальну справедливість у розподілі суспільного продукту 
тощо (найбільш докладно ці питання регламентуються в основних законах 
Бразилії, Іспанії, Португалії, Перу та ін.). З іншого боку, ринкова модель 
прийнята не тільки в постсоціалістичних державах, її елементи в тій чи іншій 
мірі запроваджуються в таких країнах, як КНР, В’єтнам та Лаос. Яскравим 
прикладом можуть служити зміни в Китаї, які знайшли своє конституційне ві-
дображення. «Держава, - говориться у ст. 15 Конституції КНР, - на основі соці-
алістичної власності веде планове господарство. За допомогою всебічно зба-
лансованих економічних планів і допоміжної ролі ринкового регулювання  
держава гарантує пропорційний, гармонічний розвиток народного господарс-
тва». На початку 80-х рр. у Китаї відбувався стихійний процес розвитку при-
ватних підприємств. ХІІІ з’їзд КПК у жовтні 1987 р. легалізував діяльність 
приватних підприємств. У 1995 р. у Китаї діяло 655 тис. таких підприємств, на 
яких було зайнято 9,6 млн. людей. 

Конституції окремих держав світу містять положення, в яких подається 
перелік принципів економічної організації суспільства. У ст. 170 Конституції 
Бразилії фіксуються такі принципи: національний суверенітет, приватна вла-
сність, соціальна функція власності, вільна конкуренція, захист споживача, 
захист навколишнього середовища, скорочення регіональної та соціальної не-
рівності, прагнення до повної зайнятості, сприяння бразильським підприємс-
твам національного капіталу.  

Конституція вважає дотримання цих принципів необхідним для забез-
печення усім гідна існування відповідно до вимог соціальної справедливості. 
Дещо інакше формулюються основоположні принципи економічної організа-
ції суспільства в Конституції Португалії, а саме: підпорядкування економічної 
влади демократичній політичній владі; співіснування державного сектора, 
приватного сектора, заснованих на відповідних формах власності на засоби 
виробництва; усуспільнення основних засобів виробництва, земель і природ-
них ресурсів згідно із суспільними інтересами; демократичне планування еко-
номіки; захист кооперативної та суспільної власності на засоби виробництва; 
демократична участь трудящих (ст. 80). 

До конституційних положень, пов’язаних із регламентацією підвалин 
економічної організації суспільства, належать проголошені в більшості кон-
ституцій новітнього часу принципи державної політики у цій сфері. Так, роз-
діл сьомий Конституції Іспанії присвячує цьому питанню декілька статей. Ба-
зовим елементом економічної системи суспільства є відносини власності. 
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 Ще з часів буржуазно-демократичних революцій суспільством був усві-
домлений зв’язок між економікою та свободою особи. Визнання свободи осо-
би передбачає існування певної матеріальної бази, на якій ця свобода базуєть-
ся. Адже можливість вільного розпорядження собою, своїм часом і силами 
прямо пов’язана з наявністю для цього матеріальних передумов у індивіда і 
суспільства в цілому. Протягом тривалого часу її конституційна регламентація 
зводилася до закріплення в основних законах права приватної власності. При 
цьому це право розглядалося як природне право людини. Французька Декла-
рація прав людини і громадянина 1789 р. у ст. 17 проголошувала: «Власність є 
правом недоторканим і священним, і ніхто не може бути позбавлений її інак-
ше, ніж у випадку встановленої законом явної суспільної необхідності і за 
умов справедливого і попереднього відшкодування».  

Це формулювання знайшло своє відображення у багатьох конституціях, 
прийнятих у ХVIII-ХІХ ст.ст. Щодо Конституції США, то її особливістю є те, 
що в ній формально не було закріплено право приватної власності. Тільки V 
поправка запровадила судовий захист майна і закріпила принцип компенсації 
у випадку відчуження приватної власності для суспільного користування. 
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Сучасні дослідники вважають, що стадія перегляду постанови у справі 

про адміністративні правопорушення містить кілька складових (етапів), а са-
ме: оскарження (опротестування) постанови; перевірка законності постанови; 
ухвалення рішення; реалізація рішення. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не міс-
тить вимог до скарги на постанову по справі про адміністративне правопору-
шення, але зрозуміло, що така скарга, як мінімум, має бути подана у письмо-
вій формі та бути мотивованою. Крім того, відповідно до ст. 287 КУпАП, 
суб’єктами оскарження постанови можуть бути лише особа, щодо якої її вине-
сено, а також потерпілий [3, с. 187]. 

За загальним правилом скарга подається до органу (посадовій особі), 
який виніс постанову у справі про адміністративне правопорушення, якщо 
інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом 
трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомоч-
ному відповідно до цієї статті її розглядати. Тобто визначення органу 
(посадової особи), що має здійснювати перегляд постанови у справі про 
адміністративне правопорушення, відноситься до компетенції органу 
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(посадової особи), що розглядала справу про адміністративне 
правопорушення. 

Наступним етапом стадії перегляду постанови у справі про адміністра-
тивне правопорушення, що здійснюється в адміністративному порядку, є пе-
ревірка законності прийнятого рішення. 

У результаті аналізу норм КУпАП можна припустити, що перевірка за-
конності та обґрунтованості постанови  по справі про адміністративне право-
порушення має здійснюватись в тому самому порядку, в якому розглядається 
справа про адміністративне правопорушення. Таке припущення ґрунтується 
на тому, що відповідно до ст. 293 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді 
скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопору-
шення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і ухвалює 
одне з таких рішень: залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без за-
доволення; скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; скасовує 
постанову і закриває справу; змінює захід стягнення в межах, передбачених 
нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушен-
ня, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено [4, с. 76]. 

При цьому, незважаючи на мотивацію скарги або протесту, предметом 
перевірки є законність і обґрунтованість винесеної постанови. Проте, для пе-
ревірки законності та обґрунтованості постанови і прийняття одного із зазна-
чених рішень, необхідно з’ясувати ті самі обставини, що підлягають 
з’ясуванню при розгляді справи про адміністративні правопорушення. Зокре-
ма, відповідно до ст. 280 КУпАП, необхідно з’ясувати: чи було вчинене адміні-
стративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає 
вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують або 
обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також з’ясувати 
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

Виходячи із принципу процесуальної економії, перегляд постанови у 
справі про адміністративне правопорушення має здійснюватись від найпрос-
тіших за змістом дій, які дають можливість прийняти одне із рішень, перелі-
чених у ст. 293 КУпАП, до найскладніших. Перш за все, перевіряється, чи ма-
ла особа, яка прийняла постанову у справі про адміністративне правопору-
шення повноваження щодо розгляду відповідної справи про адміністративне 
правопорушення. Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом 
(посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова 
скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадо-
вої особи). 

Далі перевіряється, чи були в наявності на момент розгляду справи про 
адміністративне правопорушення підстави для закриття цієї справи. Виключ-
ний перелік таких підстав визначено у ст. 247 КУпАП. 

У межах ст. 247 КУпАП перевіряється наявність за тим самим фактом 
щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови 
компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного 
стягнення, або не скасованої постанови про закриття справи про адміністра-
тивне правопорушення, а також порушення за даним фактом кримінальної 
справи. Очевидно, що всі ці обставини мають бути підтверджені відповідними 
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процесуальними документами, які мають бути додані до скарги на постанову у 
справі про адміністративне правопорушення або протесту прокурора Наступ-
ним кроком є перевірка факту закінчення на момент винесення постанови у 
справі про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУ-
пАП. У контексті перегляду постанови у справі про адміністративне правопо-
рушення в адміністративному порядку перевірці підлягають лише строки, за-
значені у частинах 1 та 3 ст. 38 КУпАП. Відповідно до частини першої цієї 
статті адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два 
місяці з дня вчинення правопорушення, а при тривалому правопорушенні - 
два місяці з дня його виявлення. Відповідно до частини 3 – у разі відмови в 
порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за на-
явності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адмініст-
ративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня ухва-
лення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її за-
криття [1, с. 45]. 

Далі перевіряється чинність акта, що встановлює адміністративну відпо-
відальність, а після цього – наявність акта амністії, який усуває застосування 
адміністративного стягнення. Подальші дії щодо перевірки законності та об-
ґрунтованості постанови у справі про адміністративне правопорушення сто-
суються оцінювання параметрів самого адміністративного правопорушення. У 
контексті оцінювання наявності підстав для закриття справи про адміністра-
тивне правопорушення перевіряються ознаки суб’єкта правопорушення, зок-
рема його вік та осудність, суб’єктивної сторони правопорушення, зокрема на-
явність вини, та об’єктивної сторони правопорушення –  відповідне діяння. 

Якщо подія і склад адміністративного правопорушення є в наявності, 
перевіряється наявність ознак стану крайньої необхідності та необхідної обо-
рони. При цьому слід зазначити таке: якщо наявність стану крайньої необхід-
ності може бути цілком реальною, то стан необхідної оборони невластивий 
для адміністративних правопорушень, про що вже зазначено у спеціальній лі-
тературі [2, с. 135]. 

Якщо підстав для закриття справи немає, перевіряється наявність обста-
вин, які можуть бути підставою для зміни заходу стягнення. В цьому разі пе-
ревіряється дотримання загальних правил накладення стягнення за адмініст-
ративне правопорушення. Відповідно до ст. 33 КУпАП, стягнення за адмініст-
ративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом 
та іншими законами України. При накладенні стягнення враховують характер 
вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий 
стан, обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність.  

Оскільки зміна заходу стягнення може здійснюватись лише у бік його 
зменшення, то у першу чергу підлягають з’ясуванню обставини, що 
пом’якшують відповідальність. До таких згідно зі ст. 34 віднесені такі, як щире 
розкаювання винного; відвернення винним шкідливих наслідків правопору-
шення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 
вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або 
при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; вчинення правопорушення 
неповнолітнім; вчинення правопорушення вагітною або жінкою, яка має ди-
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тину віком до одного року [4, с. 345]. 
Наступним етапом стадії перегляду постанови у справі про адміністра-

тивне правопорушення, є винесення одного із зазначених у ст. 293 КУпАП рі-
шень. Форму рішення за скаргою або протестом законом не визначено, але 
можна констатувати, що таке рішення виноситься обов’язково у письмовій 
формі, оскільки відповідно до ст. 295 КУпАП копія рішення за скаргою або 
протестом на постанову у справі про адміністративне правопорушення протя-
гом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. 

Що стосується реалізації зазначеного рішення, то зміст цього етапу за-
лежить від змісту прийнятого рішення. Так, якщо уповноваженим органом 
(посадовою особою) рішення про залишення постанови у справі про адмініст-
ративне правопорушення без змін, а скарги або протесту - без задоволення, 
реалізація такого рішення полягає у зверненні оскаржуваної постанови у 
справі про адміністративне правопорушення до виконання відповідно до ви-
мог КУпАП. 

Якщо уповноваженим органом (посадовою особою) ухвалено рішення 
про скасування постанови та надіслання справи на новий розгляд, то реаліза-
ція рішення полягає у втрати чинності постановою у справі про адміністрати-
вне правопорушення і поверненні на стадію розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення [2, с. 135]. 

Якщо уповноваженим органом (посадовою особою) ухвалено рішення 
про скасування постанови і закриття справи, то реалізація такого рішення по-
лягає у втраті чинності постановою у справі про адміністративне правопору-
шення, а також відповідно до ст. 296 КУпАП це тягне за собою повернення 
стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а та-
кож скасування інших обмежень, пов’язаних з цією постановою. У разі немо-
жливості повернення предмета повертається його вартість. Відшкодування 
шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративно-
го стягнення, провадиться в порядку, встановленому законом. 

Якщо уповноваженим органом (посадовою особою) ухвалено рішення 
про зміни заходу стягнення, то реалізація такого рішення полягає у зверненні 
до його виконання аналогічно з відповідною постановою про застосування 
адміністративного стягнення за правилами, визначеними КУпАП для відпові-
дного виду стягнення. 
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Управління підприємством – особливий вид діяльності, якийспрямова-

ний на ефективну співпрацю суб’єктів господарської діяльності. В цьому про-
цесі використовуються різні засоби і методи впливу, що відбуваються на підп-
риємстві.На сьогодні використовують три основні інструменти управліннята-
кі, якієрархія, культура і ринок [1]. 

Ієрархія передбачає чіткий поділ функцій у керованій cиcтемі, підпо-
рядкування управлінcьких ланок за принципом ієрархічного ланцюга, безу-
мовне виконання «вказівок зверху», пряму відповідальніcть перед вище cтоя-
чою ланкою. Ієрархія є характерною для адмініcтративно-командної економі-
ки. 

Культура,як інструмент управління,базується на використанні cистеми, 
правил і засад у процесі впливу на людей. Cаме вони визначають cтиль пове-
дінки працівників, відношення до виконання ними своїх обов’язків, формують 
відповідальність за результати роботи. 

Ринокяк інcтрумент управління має в оcновівикориcтання в управ-
лінcькійдіяльноcті економічних законів тaінтереcівcуб’єктівгоcподарювання, 
їх економічної cвободи і caмостійності. Вигідність або невигідність результату 
визначає поведінку суб’єкта. Зрозуміло, що «в чиcтому вигляді» такий інстру-
мент використовуватись в практиці гоcподарювання не може, оскільки існу-
ють ряд обмежень зі cторони держави, інших інституцій щодо економічної 
поведінки підприємницьких cтруктур, окремих працівників. 

Оcобливезначенняменеджменту в економіці ринкового типуобумовлене 
тим, що cаме воно повинно забезпечити зв’язок економічних процесів на під-
приємcтві. Керування підприємством зобов’язує поєднувати вєдине ціле як 
внутрішні резерви, так і зовнішнє оточення, найсуттєвішими складвими якого 
є і державне регулювання, і конкурентоспроможність, і соціальний стан сере-
довища [2]. 

Щодо України, то тут сформувалась змішана, але з аутсайдерськимиха-
рактеристиками системне корпоративне управління. Така системауправління 
корпоративних взаємовідносин в нашій державі пов'язаний зі значною кількі-
стю дрібних господарів корпоративними цінними паперами, які налаштовані 
довершити свої права. Для держави досить актуальною темою є створення 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=142065&displayformat=dictionary
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своєї корпоративної системи регулювання, яка не повинна копіювати системи 
іноземнихдержав, а й надавати доступ до інформації соціально-економічного 
напряму в розвитку нашого суспільства. 
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Актуальність теми дослідження полягає, насамперед, у необхідності зве-

рнути увагу на окремих учасників виконавчого провадження до яких нале-
жить експерт та спеціаліст, адже їх участь безпосередньо у виконавчому про-
вадженні є менш дослідженою, ніж, наприклад, виконавця чи стягувача, або 
боржника. Не зважаючи на це, задіяння даних осіб під час виконавчого про-
вадження не є рідкістю, а їх залучення вимагає чіткого регулювання процесу-
ального статусу відповідних учасників, а також регулювання процедури їх за-
лучення. 

Дане питання досліджувалось як теоретиками, так і практиками, що 
мають пряме відношення до виконавчого провадження загалом. Серед них 
можна виокремити таких як М. Авдюков, С. Бочарова, Д. Валеєв, Д. Глушкова, 
Ю. Гринько, П. Заворотько, І. Морозова, С. Фурса, М. Штефан, С. Щербак, 
Є. Ятченко тощо. 

Як зазначено в Законі України «Про виконавче провадження» «Учасни-
ками виконавчого провадження є виконавець, сторони, представники сторін, 
прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності - 
суб’єкт господарювання, особи, права інтелектуальної власності яких пору-
шені, - за виконавчими документами про конфіскацію та знищення майна на 
підставі статей 176, 177 і 229 Кримінального кодексу України, статті 51-

2 Кодексу України про адміністративні правопорушення» [1, ст.14] 
Перед визначенням процесуального статусу експерта та спеціаліста тре-

ба зазначити, що «Експертом або спеціалістом може бути будь-яка дієздатна 
особа, яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід роботи у відповідній 
галузі» [1, ст.14] 

https://studopedia.com.ua/1_34223_tsili-zavdannya-funktsii-i-osnovni-risi-upravlinnya-pidpriiemstvom.html
https://studopedia.com.ua/1_34223_tsili-zavdannya-funktsii-i-osnovni-risi-upravlinnya-pidpriiemstvom.html
https://pidru4niki.com/87058/ekonomika/osnovni_risi_suchasnogo_korporativnogo_upravlinnya
https://pidru4niki.com/87058/ekonomika/osnovni_risi_suchasnogo_korporativnogo_upravlinnya
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Приділяючи уваги безпосередньо правовому статусу експерта та 
спеціаліста у виконавчому провадженні, необхідно зауважити, що даних учас-
ників провадження можна віднести до групи спеціально залучених осіб, адже 
відмінність правового статусу цих осіб від інших учасників виконавчого про-
вадження полягає в обсязі повноважень, прав та обов’язків експерта та 
спеціаліста, а також обов’язковості залучення відповідних осіб до вчинення 
виконавчих дій та їх професійного інтересу в результаті примусового вико-
нання рішення. 

Закон України «Про виконавче провадження» передбачає, що «Для 
з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення вико-
навчого провадження і потребують спеціальних знань, виконавець виносить 
постанову про залучення експерта або спеціаліста (кількох експертів або 
спеціалістів)» [1, ст.20] 

Крім цього Закону, залучення до виконавчого провадження експерта та 
спеціаліста визначено в Інструкції з організації примусового виконання 
рішень, що є затвердженою Наказом Міністерства юстиції України, де зазна-
чено, що виконавець може залучати як експерта, так і спеціаліста до процесу 
опису майна боржників задля належного визначення вартості такого май-
на [2] 

З огляду на положення чинного законодавства можна виокремити деякі 
права та обов’язки експерта та спеціаліста. Насамперед, до них належать: по-
перше, як експерт, так і спеціаліст повинен надавати письмовий висновок що-
до питань, які зазначені в постанові, протягом 15 робочих днів з моменту 
ознайомлення із цією постановою виконавцем (є можливість продовження 
строку ще до 30 робочих днів); по-друге, і спеціаліст, і експерт повинні нада-
вати консультації щодо дій, які вчиняються безпосередньо в присутності 
останніх; по-третє, експерт та спеціаліст мають право на отримання певної 
винагороди за надані послуги; по-четверте, експерт та спеціаліст підлягають 
відводу (самовідводу), якщо вони є близькими родичами будь-якої зі сторін 
або якимось чином заінтересовані у ході та результаті відповідного вико-
навчого провадження. Дане положення є гарантією безпеки від складання 
спеціалістом чи експертом неправомірного висновку. 

Як Закон України «Про виконавче провадження», так і Інструкція з ор-
ганізації примусового виконання рішень хоча і містить положення щодо підс-
тав та процедури залучення експерта та спеціаліста, хоча жоден з цих норма-
тивно-правових актів не містить чіткого розмежування випадків при яких не-
обхідним є залучення експерта, а при яких – залучення спеціаліста. 

Д. Глушкова, у своїй науковій праці, пропонує виокремити наступні об-
ставини, за якими буде доцільно залучати саме експерта: проведення фото-, 
відеозйомки під час вчинення виконавчих дій;  надання технічної або іншої 
необхідної допомоги при примусовому відкритті приміщень боржника; оцінка 
майна боржника, що є ускладненою запереченням оцінки, яка була проведена 
виконавцем; оцінка майна та предметів боржника, які виконавцю складно 
провести самостійно; надання консультацій щодо зберігання описаного май-
на [3] 
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Якщо говорити про відмінність між правовим статусом експерта та пра-
вовим статусом спеціаліста, то вона, передусім, полягає у юридичній 
відповідальності. 

Згідно Закону України «Про виконавче провадження» «Експерт несе 
кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов’язків під час здійснення виконавчого провадження, 
надання завідомо неправдивого висновку під час здійснення виконавчого 
провадження, про що він має бути попереджений виконавцем. Збитки, зав-
дані сторонам внаслідок видачі завідомо неправдивого висновку, підлягають 
відшкодуванню в порядку, встановленому законом» [1, ст. 20] 

Тобто експерт, у випадку дачі завідомо неправдивого висновку або вза-
галі відмови від виконання своїх обов’язків без поважної причини, буде нести 
кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу 
України. Це, насамперед, є необхідністю, оскільки наслідки, які можуть бути 
спричинені внаслідок недбалості експерта, можуть бути фатальними. 
Натомість для спеціаліста не передбачається відповідальність за аналогічні дії 
Законом. 

Підводячи підсумок з дослідження можна зауважити, що Законом 
України «Про виконавче провадження» не розділяється поняття правового 
статусу експерта та спеціаліста, не закріплюється відмінностей між ними, а 
також не враховуються обставини при яких необхідно залучати виключно 
експерта, а при яких – виключно спеціаліста. Саме тому доцільно було б ре-
формувати дане законодавство для чіткого розмежування між обов’язками та 
повноваженнями цих учасників виконавчого провадження. 
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У теорії права відповідальність – це обов’язок відповідати за свою суспі-

льно-негативну поведінку та мати за таку поведінку негативні наслідки. Від-
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повідно до ст. 92 Конституції України вітчизняною системою права передба-
чено лише чотири види юридичної відповідальності (цивільна, адміністрати-
вна, кримінальна та дисциплінарна.  

Конституційний суд України, який у своєму рішенні № 7-рп/2001 від 30 
травня 2001 року (справа про відповідальність юридичних осіб) встановив, що 
за своїм змістом п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції спрямований не на встановлення 
переліку видів юридичної відповідальності, а визначає виключну компетен-
цію Верховної ради України у формі закону встановлювати загальні засади 
цивільно-правової, кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відпо-
відальності. 

Юридична відповідальність – це юридичний обов’язок порушника юри-
дичної норми відповідати за свою суспільно негативну поведінку та прийняти 
на себе негативні правові наслідки через заходи державного примусу.  

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства - 
важлива складова правового забезпечення раціонального використання та 
охорони земель. Вона має місце у межах правовідносин між суб’єктом, який 
порушив приписи земельно-правової норми, з одного боку, і державою в особі 
її органів -  з іншого.  

Юридична відповідальність спрямована на стимулювання додержання 
земельно-правових норм, відновлення порушених земельних прав, а також на 
запобігання вчиненню земельних правопорушень.  

Юридичний зміст відповідальності полягає у безумовному обов’язку 
правопорушника зазнавати несприятливих наслідків особистого, майнового 
чи організаційного характеру. Вид і міра цих наслідків передбачені відповід-
ними санкціями правових норм.  

Відповідальність за порушення земельного законодавства завжди 
пов’язана з негативними правовими наслідками як результатом неправомір-
них діянь (дій чи бездіяльності) винної особи. У тих випадках, коли, напри-
клад, при вилученні (викупі) земельних ділянок для державних або суспіль-
них потреб власникам земельних ділянок або землекористувачам завдаються 
збитки, питання про відповідальність не виникає. Тут мають місце гарантії за-
хисту порушених прав суб’єктів правомірними діями уповноважених держав-
них органів.  

Неправомірна поведінка можлива як з боку самих носіїв земельних 
прав, так і з боку сторонніх осіб. У зв’язку з цим серед негативних правових 
наслідків самостійне місце посідає примусове припинення земельних прав 
суб’єктів (право власності на земельну ділянку і право на землекористування), 
яке іноді називають земельно-правовою відповідальністю. Крім того, до вин-
них осіб, які вчинили земельне правопорушення, можуть бути застосовані за-
ходи адміністративного, дисциплінарного чи кримінального впливу, а за ная-
вності заподіяної шкоди – її відшкодування. 

Адміністративна відповідальність є найбільш поширеним видом юри-
дичної відповідальності за земельні правопорушення. Адміністративна відпо-
відальність має каральний характер. Основний вид адміністративного стяг-
нення – адміністративний штраф, що накладається у встановленому порядку 
державними органами й органами місцевого самоврядування.  
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Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
передбачена відповідальність за такі адміністративні правопорушення:  

– пошкодження і забруднення сільськогосподарських та інших земель 
(ст. 52);  

– порушення правил використання земель (ст. 53);  
– самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1);  
– приховування чи перекручення даних земельного кадастру (ст. 53-2);  
– несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або не приведен-

ня їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст. 54);  
– самовільне відхилення від проєктів внутрішньогосподарського земле-

устрою (ст. 55);  
– знищення межових знаків (ст. 56);  
– не виконання законних розпоряджень або розпоряджень або приписів 

посадових осіб органів земельних ресурсів (ст. 188-5). 
Отже, юридична відповідальність за порушення у сфері земельних від-

носин – це правовідносини із примусового покладення на правопорушника 
додаткових обов’язків негативного характеру або позбавлення його прав у 
зв’язку із вчиненням правопорушення у сфері земельних відносин. Юридична 
відповідальність за порушення земельного законодавства є міжгалузевим ін-
ститутом. Вона реалізується з використанням різних за характером заходів 
впливу на правопорушників. Специфіка їх застосування у кожному випадку 
залежить від характеру правопорушення та конкретних обставин. 
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Дослідження особливостей суб’єктивних ознак будь-яких кримінальних 
правопорушень  є актуальним та важливим з погляду практичного застосу-
вання норм кримінального законодавства. Визначення злочинними тих чи 
інших суспільно небезпечних діянь однозначно пов’язано з кримінальною 
відповідальністю осіб, які їх безпосередньо вчинили. Ступінь вини, форми і 
види кримінальної відповідальності можуть бути різними, але без належного 
та повного доведення суб’єктивних ознак кримінальна заборона втрачає своє 
практичне значення. Відповідальність завжди може бути виключно винною і 
реалізація її без вини неможлива за нормами кримінального законодавства. 
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Специфіка окремих видів кримінальних правопорушень передбачає, що 
відповідно до положень кримінального закону суб’єкт правопорушення у ко-
жному конкретному випадку повиненволодіти додатковими ознаками, або 
властивостями для виконання об’єктивної сторони складукримінального пра-
вопорушення. Такі ознаки особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, 
можуть належати до її суспільного або посадового становища, службових та 
професійних обов’язків, стану здоров’я, інших спеціальних ознак особи. Разом 
з тим незалежно від того, про які конкретно ознаки йдеться, ознаки спеціаль-
ного суб’єкта злочину об’єднує одне: вони відображають певні особливості по-
ложення такої особи при взаємодії з іншими у соціумі та місця у ньому. З цьо-
го випливає, завдання законодавця – правильно встановити такий зв’язок і 
відобразити його в нормі кримінально-правового законодавства. Від точності 
її виконання та застосування залежатиме у майбутньому можливість ство-
рення однотипної практики кваліфікації кримінального правопорушення та 
дотримання принципу законності у конкретних кримінальних провадженнях. 

У судовій та правозастосовчій практиці нерідко при кваліфікації кримі-
нальних правопорушень за ознаками його суб’єкта та суб’єктивної сторони до-
сить часто допускаються помилки. Це пов’язано, в тому числі, з неповним, не-
точним або, в окремих випадках, неправильним встановленням спеціальних 
(додаткових) ознак суб’єкта кримінального правопорушення. Не є у даному 
випадку, винятком і кримінальні провадження, щодо порушення вимог зако-
нодавства про охорону праці. Що стосується суб’єкта порушення вимог зако-
нодавства про охорону праці, то йому присвячено пункт 8 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про практику застосування судами України зако-
нодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва»     [3, с. 143]. 

Відповідно до даної постанови, Пленум Верховного Суду України зазна-
чає, що суди повинні враховувати, відносно суб’єкта даного кримінального 
правопорушення наступне: суб’єктом правопорушення, передбаченого стат-
тею 271 КК є службова особа установи, підприємства, організації, яка відпо-
відно до посадової інструкції, наказу адміністрації чи згідно із займаною поса-
дою має окремі спеціальні обов’язки, що покладаються на неї з охорони праці 
або громадяни, які є суб’єктами підприємницької діяльності. Якщо відбуваєть-
ся порушення вимог законодавства про охорону праці, яке тягне за собою пе-
вні кримінально-правові наслідки, іншими службовими особами, то врахову-
ючи обставини кримінального провадження, вони будуть нести відповідаль-
ність за злочини у сфері службової діяльності, а інші працівники, на яких не-
має таких зобов’язань – за злочини проти життя та здоров’я особи. Потерпі-
лими від аналізованого кримінального правопорушення можуть бути виклю-
чно особи, які мають тимчасовий або постійний зв’язок з певним установою, 
організацією чи підприємством або ж із виробничою діяльністю громадянина, 
який є суб’єктом підприємницької діяльності (наприклад ті, що прибули на 
стажування, у відрядження, на практику, які безпосередньо працюють або ді-
яльність яких пов’язана з цим виробництвом тощо). Особи, які не мають 
зв’язку із вказаним виробництвом, не можуть бути визнані потерпілими від 
цього кримінального правопорушення (зокрема, особи чи замовники продук-
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ції чи послуг, які випадково опинилися на території підприємства, установи, 
організації, представники контролюючих органів, тощо). 

Таким чином, на основі вище викладеного можна дійти висновку, що 
кримінальна відповідальність наступаєє лише тоді, коли службова особа, від-
повідно до покладених на неї обов’язків, повинна була запобігти шкідливим 
наслідкам, і їх усунення конкретно залежало від нього. Якщо ж вчиненеслуж-
бовою особою діяння не могло запобігти негативним наслідкам, які настали, 
то ця особаможе нести кримінальну відповідальність за наслідки, які наступи-
ли, якщо не зробила абсолютно всіх дій, що залежали від неї для їх усунення 
та відвернення. 

Отже, суб’єктом злочинного порушення вимог законодавства про охоро-
ну праці може бути лише особа, на яку в законному порядку покладено 
обов’язок забезпечувати або контролювати дотримання нормативних вимог з 
техніки безпеки або інших норм законодавства з охорони праці. Відсутність 
факту законного покладання обов’язків в галузі охорони праці повинно  ви-
ключати відповідальність за ст. 271 КК України. Правовий обов’язок забезпе-
чувати безпечніумови праці виникає у особи лише за наявності певного зако-
нодавчого або підзаконного акту,який ці повноваження на неї покладає. 
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VIII від 10.12.71 ВВР., додаток до № 50, ст. 375 (із змінами та доповнення-
ми). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322 

3. Про практику застосування судами України законодавства у спра-
вах про злочини проти безпеки виробництва: Постанова Пленуму Верхов-
ного суду України від 12.06.2009р. №7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/-
laws/show/va007700-09 
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В умовах ринкової економіки господарське зобов’язання є головним ме-

ханізмом встановлення та регулювання стосунків між суб’єктами господарсь-
ко-виробничих і організаційно-господарських відносин. Воно опосередковує 
процес виробництва, переміщення, реалізації матеріальних благ, інтелекту-
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альної власності, цінних паперів, корисних копалин і надр, організаційно-
господарські відносини між їх виробниками й органами господарського 
керівництва. Господарське зобов’язання конкретно регулює майнові й ор-
ганізаційно-господарські відносини у сфері виробництва та господарського 
обороту[2]. Саме тому, на мою думку, слід з акцентувати увагу конкретно на 
цьому питанні, адже воно є досить актуальним в умовах сьогодення, беручи до 
уваги те, що господарська діяльність є досить поширеною в сучасному світі. 

Термін “зобов’язання” досить часто вживається в різних значеннях. 
Іноді під ним розуміють угоду між особами, тобто договір. В певних випадках 
він означає обов’язок якої-небудь особи. Крім того, в юридичній літературі ча-
сто вживається поняття “зобов’язальне право”, яке можна визначити, як су-
купність правових норм,  які регулюють суспільні відносини по передачі май-
на, виконанням робіт, наданням послуг, відшкодування шкоди. Норми зо-
бов’язального права є найбільшою значною частиною цивільного законодав-
ства. В той же час, загальні положення про господарські зобов’язання містять-
ся в Розділ IV Господарського кодексу України[3]. 

«Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом 
господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господа-
рювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зо-
бов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію 
господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого 
суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інфор-
мацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сто-
рона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони ви-
конання її обов'язку[1]».Таке визначення закріплене в частині 1 статті 173 Гос-
подарського кодексу України. 

Під змістом господарського зобов’язання слід розуміти комплекс 
суб’єктивних прав і суб’єктивних обов’язків його учасників. Інакше кажучи, 
одна сторона на вимогу іншої, що наділена такими повноваженнями, має ви-
конати або утриматися від виконання певних дій.В зобов’язальних відносинах 
суб’єктивне право називається правом вимоги, а обов’язок щодо вимоги – 
боргом[2]. Звідси випливають і суб’єкти – кредитор і боржник, де перший ви-
ступає в якості правомочного суб’єкта, а другий – зобов’язаний. 

Підставами виникнення господарських зобов’язань є певні юридичні дії 
(юридичні факти) або їх поєднання, з настанням яких господарське законо-
давство пов’язує виникнення тих чи інших прав і обов’язків[2].Дане питання 
регулюється статтею 174 Господарського кодексу України. Отож, законодавець 
зазначає:«Господарські зобов'язання можуть виникати: безпосередньо із за-
кону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяль-
ність; з акту управління господарською діяльністю; з господарського договору 
та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених зако-
ном, але таких, які йому не суперечать; внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту 
або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або 
суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав; 
у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій 
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суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових 
наслідків у сфері господарювання [1]». 

Основними видами господарських зобов’язань вважаються майново-
господарські зобов’язання та організаційно-господарські зобов’язання. Крім 
того існує таке поняття соціально-комунальних зобов’язань, публічних зо-
бов’язань, а також господарсько-договірних зобов’язань[3]. Всі вони за-
кріплені положеннями Господарського кодексу України. 

Не менш важливим є питання про виконання господарського зо-
бов’язання. Так, зобов’язання вважається виконаним, якщо передбачені ним 
дії виконані повністю та належно. Тобто з дотриманням усіх вимог, які в 
ньому передбачені [2]. Виконання господарських зобов’язань забезпечується: 
заходами захисту прав (що передбачені законом або такі, що йому не супере-
чать); заходами відповідальності учасників господарських відносин, передба-
ченими ст. 216 ГКУ та іншими законами[2]. Воно є надзвичайно важливим, 
адже виступає однією з гарантій захисту прав людини і громадянина. 

Господарське зобов’язання припиняється: виконанням, проведеним на-
лежним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового 
зобов’язання; у разі поєднання управленої та зобов’язаної сторін в одній особі; 
за згодою сторін; через неможливість виконання та в інших випадках, перед-
бачених ГК або іншими законами[3]. 

Таким чиномГосподарське зобов’язання виникає між суб'єктом господа-
рювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання за яким одна 
сторона на вимогу іншої, що наділена такими повноваженнями, має виконати 
певні дії або відмовитися  від їх виконання. Виконання зобов’язань контро-
люється, забезпечується і припиняється згідно вимог чинного законодавства. 

Список використаних джерел: 
1. Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 
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Актуальність даної теми пояснюється тим, що сьогодні Україна форму-

ється як держави з соціально – орієнтованою ринковою економікою, тому 
надзвичайно гостро постало питання створення законодавства, яке б регулю-
вало відносини у сфері господарювання. Серед положень господарського та 
цивільного права значне місце посідають норми, які покликані регулювати 
договірні відносини у сфері господарювання, оскільки роль таких договорів 
постійно зростає. Створення ефективної системи господарського законодавст-
ва – один з найважливіших напрямів розвитку правової системи України в 
умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки. Одним з го-
ловних завдань господарського законодавства є координація дій суб’єктів гос-
подарювання. Саме тому чільне місце в системі господарського права має на-
лежати нормам, що регулюють договірні відносини у сфері господарювання.  

Господарський договір – основна форма реалізації господарських зо-
бов’язань, а його роль зводиться до регулювання товарно – грошових відносин 
учасників господарського обігу. Особлива юридична природа, своєрідні юри-
дичні риси, що характеризують господарські договори як особливу категорію і 
особливий договірний тип, вирізнялись у науці давно. Не нова також ідея ко-
дифікації норм, що регулюють господарсько-договірні відносини в межах 
єдиного кодексу [1, с. 37].  

Дані питання давно є предметами численних дискусій, а тому не слід 
вважати, що вони виникли тільки з набранням чинності з 01.01.2004 р. двох 
нових кодексів, ГК і ЦК України. Господарські договори укладаються за пра-
вилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особли-
востей, передбачених Господарським кодексом України та іншими норматив-
но-правовими актами щодо окремих видів договорів [2, с. 816].  

Єдиного порядку укладення господарського договору не існує. Це 
пов’язано зі складністю господарського життя, а саме: багатоманітністю гос-
подарських договорів; різноманітністю підстав їх укладення (вільне волевияв-
лення сторін чи обов’язковість укладення договору – відповідно до державно-
го замовлення, державного завдання, завдання власника майна підприємства 
або попередніх зобов’язань сторін, зафіксованих в їх установчих документах, 
рамочних контрактах); складністю визначення оптимального виконавця чи 
покупця; вимогами застосування певних процедур укладення договору, пе-
редбачених законом (наприклад, щодо договорів концесії; договорів купівлі- 
продажу, об’єктів приватизації договорів, виконання робіт, за якими фінансу-
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ється за рахунок державних коштів) або міжнародними договорами України 
(в т. ч. на отримання кредитів від міжнародних установ та організацій) тощо 
[3, с. 36-39].  

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у 
передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істо-
тних умов [4, с. 564].  

Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для догово-
рів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна 
бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зо-
бов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Сьо-
годні не існує універсальної моделі договору, що визначала б положення, які 
мають міститись у договорі. Доцільним було б, щоб в ньому були такі розділи: 
предмет договору, права та обов’язки сторін, ціна договору та порядок розра-
хунків (якщо договір платний), умови приймання-передачі (робіт, послуг, 
продукції тощо), порядок вирішення суперечок, форс-мажорні обставини, 
відповідальність сторін, умови розірвання договору, строк дії договору та при-
кінцеві положення. Порядок оформлення цього документа детально визначе-
ний у ст.181 ГК України. Ст.181 ГК України також закріплює можливість укла-
дення господарського договору у спрощений спосіб. За загальним правилом, 
господарський договір викладається у формі єдиного документа, підписаного 
сторонами та скріпленого печатками [5]. Хоча, відповідно до змін, які відбу-
лися у світлі пом’якшення вимог щодо ведення бізнесу в Україні, суб’єкт гос-
подарювання може діяти без печатки.  

Отже, господарський договір – унікальний правовий інструмент, що є 
головним чинником, який спрямовує розвиток ринкової економіки України, 
дає змогу виявити дійсну волю учасників господарських відносин, визначити 
потреби суспільства в тих або інших товарах або послугах і забезпечити їх оп-
тимальне задоволення. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ  
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Юлія Малишенко, 
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» Сумського державного університету 

Науковий керівник: Анна Воронцова, 
кандидатка економічних наук, старша викладачка кафедри міжнародних 

економічних відносин Сумського державного університету 
 
Освіта є основою сучасного соціально-економічного розвитку країн, 

оскільки вона формує рівень інтелектуального стану нації, що є ключовим 
моментом у побудові економіки знань. Враховуючи її вагому роль, існування 
та стрімкий розвиток міжнародного ринку освітніх послуг, який є невід’ємною 
складовою системи світової економіки, є цілком закономірною тенденцією. 

Пандемія COVID-19 привела до найбільшого за всю історію збою функ-
ціонування освітнього процесу.За даними ЮНЕСКО більше, ніж 1,5 мільярди 
учасників в понад 165 країнах світу не відвідували навчальні заклади через 
пандемію у 2020 році [3]. Закриття шкіл та інших навчальних закладів торк-
нулися 94% світового континенту учасників, при цьому в країнах з низьким 
рівнем доходу і з рівнем доходу нижче середнього цей показник становить 
99%. Взагалі, освіта – це основоположне право, від якого прямо залежить реа-
лізація всіх прав людини; це могутня сила прогресу для досягнення всіх цілей 
в області стійкого розвитку та основа для справедливої, рівноправної, інклю-
зивної та світової спільноти. 

Завдяки стрімкому науково-технічному прогресу та технологіям міжна-
родний ринок освітніх послуг зміг швидко зреагувати на проблему та адапту-
вати навчання – знайшлося альтернативне вирішення даної проблеми: пере-
хід з офлайн на онлайн навчання за допомогою різних додатків. Це дозволило 
використовувати «віртуальні дошки», демонстрацію екрану, реалізувати змі-
шані форми навчання, створювати чати, записувати відео лекції тощо. Також, 
у відповідь на значний попит більшість онлайн-платформ пропонують безко-
штовний доступ до своїх послуг.  

Для тих, хто має доступ до потрібних технологій, існують докази того, 
що онлайн-навчання може бути більш ефективним з низки причин. Деякі до-
слідження показують, що у середньому учні запам'ятовують на 25–60 % біль-
ше матеріалу під час онлайн-навчання проти 8–10% у класі. В основному це 
пов'язано з тим, що студенти можуть швидше навчатися онлайн – електронне 
навчання вимагає на 40-60% менше часу для навчання, ніж у традиційному 
класі, тому що учні можуть навчатися у своєму власному темпі, повертаючись 
та перечитуючи, пропускаючи чи прискорюючи вивчення понять на свій ви-
бір[5].Деякі експерти вважають, що перехід на дистанційне навчання буде 
сприяти створенню нової моделі навчання для майбутнього покоління. 

В сучасних умовах онлайн освіта розглядається як освіта майбутнього, 
проте, нажаль, вона має не лише переваги, а й свої недоліки: 

– неможливість зосередитися на екранахпротягом тривалого періоду 
часу. Завдяки онлайн-навчанню у студентів є більше шансів легко відволіка-
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тися на соціальні мережі чи інші сайти. Тому викладачам важливо, щоб їхні 
онлайн-заняття були чіткими, захоплюючими та інтерактивними, щоб допо-
могти учням зосередитися на предметі; 

– технологічні проблеми, що в основному стосуються підключення до 
Інтернету. Незважаючи на те, що за останні кілька років проникнення Інтер-
нету різко зросло, у невеликих містах і містечках стабільне з’єднання з прис-
тойною швидкістю є проблемою.За статистикою, приблизно 826 мільйонів 
учнів та студентів по всьому світу (53,9 %) не мають доступу до домашнього 
комп’ютерата близько 706 мільйонів учнів тастудентів(46,1 %) взагалі не ма-
ють доступу до Інтернету в домашніх умовах. Така нерівність більш гостро 
прослідковується у країнах Африки на південь від Сахари, (89 % учнів та сту-
дентів не мають доступу до домашніх комп’ютерів та 82% – не мають доступу 
до Інтернету.)Також близько 56 мільйонів осібзнаходяться в таких місцях, де 
не обслуговуються мобільні мережі [1]; 

– почуття ізоляції через відсутність фізичної взаємодії. У цій ситуації 
вкрай важливо, щоб освітні заклади допускали інші форми спілкування між 
учнями та студентами. Це може включати онлайн-повідомлення, електронні 
листи та відеоконференції, які дозволять спілкуватися віч-на-віч і зменшити 
відчуття ізоляції. У опитуванні, проведеному в травні 2020 року, 7 з 10 підліт-
ків повідомили про проблеми з психічним здоров’ям. За даним опитуванням 
61% учнів відчували посилення почуття самотності, 43% –переживали депре-
сію, а 55% –відчували тривогу[4]; 

– низька підготовка вчителів та викладачів щодо використання цифро-
вих форм навчання. Щоб боротися з цим, освітнім закладам важливо інвесту-
вати у підготовку вчителів та викладачівіз застосуванням найновіших техно-
логій, щоб вони могли безперешкодно проводити онлайн-заняття; 

– можливість погіршення здоров’я. Багато батьків стурбовані небезпе-
кою для здоров’я, коли їхні діти проводять так багато годин, дивлячись у ек-
ран. Таке збільшення часу використання екрана є однією з найбільших про-
блем і недоліків онлайн-навчання. Іноді у учнів та студентів також виникає 
погана постава та інші фізичні проблеми; 

– відсутність практичних знань. Дистанційно викладати спеціальності, 
які передбачають велику кількість практичних вправ, важко. Навіть найсучас-
ніші тренажери не замінять майбутніх медиків чи викладачів «живої» прак-
тики[2]. 

Таким чином, пандемія COVID-19 ставить перед світом справжній ви-
клик і реальну відповідальність. У ці нестабільні часи весь світ побачив, як 
важко забезпечити доступність функціонуючих навчальних закладів і освітніх 
програм на прийнятому рівні якості.Освіта є основним та універсальним пра-
вом людини, тому суспільство має докладати всіх зусиль, аби підтримувати 
освітній процес будь-якими необхідними засобами.Криза COVID-19 показала, 
що освіта має бути гнучкою та адаптована до різних умов. Також пандемія 
продемонструвала величезну важливість цифрового підключення та онлайн-
платформ. Важливо пам’ятати, що рішення, прийняті сьогодні в контексті па-
ндемії, матимуть довгострокові наслідки для майбутнього.  



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                339 

 

Робота виконана у рамках держбюджетної науково-дослідної розроб-
ки №0120U102001 та № 0121U109553. 

Список використаних джерел: 
1. Глобальний «цифровий розрив» у дистанційному навчанні: освітяни 

шукають нові рішення. URL: https://pon.org.ua/novyny/7846-globalniy-
cifroviy-rozriv-u-distancynomu-navchann-osvtyani-shukayut-nov-
rshennya.html. (дата звернення 05.05.2022). 

2. Advantages And Disadvantages Of Online Learning. URL: 
https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-online-
learning.(дата звернення 05.05.2022). 

3. COVID-19 and Higher Education: Learning to Unlearnto Create 
Education for the Future. URL: https://www.un.org/en/academic-impact/covid-
19-and-higher-education-learning-unlearn-create-education-future.(дата звер-
нення 05.05.2022). 

4. Isolated Students May Struggleto Stay Mentally Healthy. URL: 
https://www.edutopia.org/article/isolated-students-may-struggle-stay-
mentally-healthy.(дата звернення 05.05.2022). 

5. The COVID-19 pandemic has changed education forever. URL: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-
covid19-online-digital-learning/ (дата звернення 05.05.2022). 

 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
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Сьогодні, коли на всій планеті під впливом людини відбуваються суттєві 

зміни як в живій, так і неживій природі, дедалі більшого значення набуває га-
рмонійна взаємодія суспільства й природного довкілля, оскільки людина 
отримує від неї все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, мате-
ріали, черпає в ній емоційну й естетичну наснагу. Природне середовище було 
й буде незмінним партнером людини в її повсякденному житті. Природа, її 
краса і велич залишаються головним скарбом, святинею, якій непідвладні ані 
час, ані мода. 

У давні часи термін «культура» найчастіше вживався для позначення 
сільськогосподарської діяльності людини або ж виховання та навчання дітей, 
у тому числі і стосовно вдосконалення ними свого фізичного стану.  

У кожному конкретному випадку сутність тієї чи іншої культури розкри-
вається через: а) специфіку діяльності; б) предметну ділянку, тобто засоби та 
наслідки людської діяльності; в) ціннісне значення виробів;  

г) спосіб задоволення людських потреб. Культура має чимало своїх різ-
новидів: певні історичні форми, культура конкретних сфер суспільного життя, 

https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-online-learning
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етнічних, професійних та інших спільнот, матеріальна та духовна культура 
тощо. Проте у кожному випадку культура є засобом осягнення навколишнього 
світу і внутрішнього світу людини, регулюючим началом у відносинах її з нав-
колишнім середовищем – природним та соціальним.  

Екологічна культура (вперше з’явилася в 20-х роках ХХ ст. у працях 
американської школи «культурної екології»), за ним стоїть одна із засадничих 
сфер людської діяльності, корені якої сягають ще доісторичних часів. 

Носієм екологічної культури є людина у різних її данностях – родовій, 
окремішній, індивідуально-унікальній. Ставлення до довкілля з боку сукупно-
го людства, певних етносів чи спільнот, окремої людини є своєрідним і визна-
чається реальним місцем конкретного суб’єкта у світі, його можливостями та 
потребами. Без людини екологічна культура є лише уречевленою чи семан-
тично зафіксованою низкою предметів матеріальної чи духовної даності, але 
аж ніяк не регулюючою засадою людського буття. 

Екологічна свідомість – це сукупність уявлень (як індивідуальних, так і 
групових) про взаємозв'язки у системі «людина – природа» і в самій природі, 
існуючого ставлення до природи, а також відповідних стратегій і технологій 
взаємодії з нею. 

Серед різноманітних форм культури одне з вагомих місць у наш час 
посідає така, як екологічна культура. Екологічна культура – складова світової 
культури, якій властиве глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних 
екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства. Свідоме за-
своєння й оволодіння екологічною культурою має розпочинатися ще з дитин-
ства, одночасно з засвоєння положень загальної культури.  

Загальноосвітні навчальні заклади покликані виховувати дітей у дусі 
любові до рідної природи, охорони навколишнього середовища. 

Саме навчальні заклади виступають початковою ланкою формування 
екологічної культури, екологічного мислення, засвоєння екологічних знань. 
Завдання вихователя, вчителя (освітянина) – сформувати мислення та еко-
логічну культуру кожного учня, навчити молоде покоління жити за законами 
природи, домогтися, щоб почуття особистої відповідальності за все живе на 
Землі, турбота про збереження природи стали рисами характеру кожної лю-
дини.  

Особливості екологічної культури стосуються її соціальних та теоретич-
них вимірів. Отож, слід чітко впевнитися в тому, що екологічна культура – га-
лузь людської духовності, пізнання та практики, яка визначає характер та спо-
соби відносин людини з біосферою. Набуття екологічної культури є неодмін-
ною потребою забезпечення виживання та поступу людства. 

Формування культури загалом й екологічної зокрема, напряму залежать 
від багатьох чинників, серед яких одним з головних є екологічна освіта. Тому 
можна стверджувати, що саме екологічній освіті сьогодні належить провідне 
місце серед складових принципів створення фундаменту екологічної безпеки 
України. Оскільки примусово неможливо підвищувати культуру людини, то 
виникає запитання, чи підготовлено людство до змін. Чи відчуває хоча б 
значна їх частина необхідність підвищувати увагу до екологічної освіти, еко-
логічних проблем в сучасних умовах. 
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Методи правового регулювання - це такі способи, за допомогою яких 

держава на основі існуючої сукупності правових норм забезпечує необхідну їй 
поведінку людей як учасників правовідносин або впроваджує ті засоби регу-
лювання, які в конкретних умовах (політичних, економічних, соціальних то-
що) можуть дати максимальний позитивний результат у здійсненні земельних 
реформ, вирішенні продовольчої кризи, становленні ринкових відносин тощо. 

Методи правового регулювання, що використовуються у практиці пра-
вового забезпечення суспільних земельних відносин, містяться у законах та 
інших нормативно-правових актах, які є джерелами земельного права. Це 
правило не виключає використання у земельних правовідносинах правових 
методів, властивих іншим галузям права, у випадках однорідності та спорід-
неності суспільних відносин.  

У юридичній літературі висловлюється думка про існування двох основ-
них методів правового регулювання: імперативного (встановлює обов’язки 
суб’єктів правовідносин і використовується, як правило, у сфері управління 
використанням і охороною земель, а саме: при веденні державного земельно-
го кадастру, моніторингу, здійсненні землеустрою та ін.) та диспозитивного 
(методу вибору певної моделі поведінки, який в земельному праві ґрунтується 
на визнанні того, що кожний власник має право на свій розсуд розпоряджати-
ся належною йому земельною ділянкою, причому учасники земельних відно-
син можуть у певних межах регулювати взаємини між собою самостійно). 

Вираження імперативного та диспозитивного методу правового регулю-
вання можна простежити на прикладі статті 20 Земельного кодексу України. 
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Імперативний метод частина 2 пункту 5 статті 20 Земельного кодексу 
України земельні ділянки сільськогосподарського призначення використову-
ються їх власниками або користувачами виключно  в межах вимог щодо кори-
стування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33–
37 цього Кодексу, а саме: вимоги щодо користування землями фермерського 
господарства, земельними ділянками особистого сільського господарства, зе-
млями для сінокосіння і випасання худоби, земельними ділянками для садів-
ництва, земельними ділянками для городництва 

Диспозитивний метод частина 1 пункту 5 статті 20 Земельного кодексу 
України види використання земельної ділянки в межах певної категорії зе-
мель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) 
визначається її власником або користувачем самостійно в межах вимог, вста-
новлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням міс-
тобудівної документації та документації із землеустрою 

Диспозитивний метод правового регулювання у свою чергу поділяють 
на рекомендаційний, санкціонуючий і делегуючий. Рекомендаційний метод 
передбачає надання можливості альтернативної поведінки суб’єктам земель-
них правовідносин залежно від поставленої мети. Зокрема, у пункті 3 статті 20 
Земельного кодексу України міститься положення, що зміна цільового приз-
начення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою 
власників земельних ділянок, тобто власник має право вибору: використову-
вати земельну ділянку за визначеним цільовим призначенням або ініціювати 
його зміну. Санкціонуючий метод полягає у тому, що учасник земельних від-
носин може самостійно приймати рішення щодо реалізації земельних повно-
важень, зокрема лініювати зміну цільового призначення земельної ділянки, 
власником чи користувачем якої він є, але це рішення набуває чинності лише 
після затвердження його компетентним органом. Наприклад, у пункті 3 статті 
20 Земельного кодексу України, що передбачає право власника чи користува-
ча земельної ділянки ініціювати зміну цільового призначення земельної діля-
нки, передбачено порядок зміни цільового призначення і зазначено, що зміна 
цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадяться: 
щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільсь-
кою, селищною, міською радою; щодо земельних ділянок, розташованих за 
межами населених пунктів, - районною державною адміністрацією, а щодо 
земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не вхо-
дять до території району, або в разі, якщо районна державна адміністрація не 
утворена, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною держав-
ною адміністрацією.  

Делегуючий метод полягає у наданні прав і свобод суб’єктам земельних 
відносин з того чи іншого кола правомочностей. Відповідно до статті 90 Земе-
льного кодексу України власники земельних ділянок мають право самостійно 
господарювати на землі, на власний розсуд використовувати її корисні влас-
тивості. 
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Земельна реформа, яка здійснюється в Україні, спрямована на перебу-

дову відносин землекористування, ліквідацію державної монополії земельної 
власності, відновлення приватної власності на землю, створення нових госпо-
дарських формувань. Вона являє собою комплекс правових, економічних, тех-
нічних і організаційних заходів, здійснення якого забезпечує вдосконалення 
земельних відносин, перехід до нового земельного устрою, формування і роз-
виток ринку землі.  

Земельна реформа ставить собі за мету визначити ринкову вартість зем-
лі, сприяти розвитку оренди землі й формуванню ринку землі, його інфра-
структури, створити передумови формування господаря-власника й підприє-
мця і перевести сільське господарство на прогресивні засади розвитку. 

Земельна реформа в Україні пройшла ряд етапів: Перший з них бере 
свій початок з прийняття Земельного кодексу Української РСР (1990 р.), яким 
було зафіксовано існування права на землю у формі довічного успадкованого 
володіння, постійного володіння, а також постійного і тимчасового користу-
вання. Це був важливий крок до визначення власності на землю. Велике зна-
чення для розвитку земельних відносин на цьому етапі відіграло прийняття 
Верховною Радою України Постанови «Про земельну реформу» (15 березня 
1991 року), якою було оголошено, що весь земельний фонд України визнавав-
ся як об’єкт земельної реформи, завданням якої є перерозподіл земель з ме-
тою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання 
на селі.  

Другий етап земельної реформи започаткований у січні 1992 року з 
прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про форми власності 
на землю» і в березні цього ж року - нової редакції Земельного кодексу Украї-
ни. Цими документами були внесені істотні зміни у форми власності на землю 
- в Україні запроваджувалися три форми власності на неї: приватна, колекти-
вна і державна, причому юридично визнано, що ці форми власності є рівно-
правними.  

Третім етапом земельної реформи стало прийняття Указів Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у 
сфері сільськогосподарського виробництва» (10 листопада 1994 року), «Про 
порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогоспо-
дарським підприємствам і організаціям» (8 серпня 1995 року), «Про оренду 
землі» (23 квітня 1997 року), «Про захист прав власників земельних часток 
(паїв)» (21 квітня 1998 року) та «Про фіксований сільськогосподарський пода-
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ток» (18 червня 1998 року). На основі Указів про оренду землі і фіксований 
сільськогосподарський податок були прийняті закони України з аналогічною 
назвою. Вказаними нормативними актами здійснена безоплатна передача зе-
млі у колективну та приватну власність для виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції, тобто на цьому етапі відбулося її реальне роздержавлення. Був 
здійснений поділ земель, які передані у колективну власність, на земельні ча-
стки (паї) без виділення їх у натурі, і видані селянам сертифікати на право на 
земельну частку (пай).  

Початком четвертого етапу земельної реформи став Указ Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного 
сектора економіки» (грудень 1999 року). Надзвичайно важливо, що Указом 
впроваджено обов’язкове укладання юридичними особами, які використову-
ють землі для сільськогосподарських потреб, договорів оренди земельних паїв 
з виплатою орендної плати фіксованого розміру.  

У 2000 р. стала реалізовуватися вимога Указу про заміну сертифікатів на 
земельну частку (пай) на Державні акти на право приватної власності на зем-
лю. Цим самим створилися реальні умови для впровадження в нашій державі 
повноцінного ринку землі. Важливим кроком у здійсненні земельної реформи 
на цьому етапі став Указ Президента України «Про основні напрями земель-
ної реформи в Україні на 2001–2005 роки» (30 травня 2001 року). 

 Земельний кодекс України - це основний документ земельного законо-
давства, яким регулюються земельні відносини з метою створення необхідних 
умов для раціонального використання й охорони земель, рівноправного роз-
витку всіх форм власності на землю і форм господарювання. Нова редакція 
Земельного кодексу була прийнята у жовтні 2001 року Земельний кодекс оста-
точно розв’язав найфундаментальнішу проблему земельних відносин - про-
блему форм власності на землю. Ним передбачається три рівноправні форми 
власності: приватна, комунальна і державна.  

 З прийняттям 31 березня 2020 року Верховною Радою України Закону 
України № 552-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», набрання чин-
ності якого відбудеться 01.07.2021, твориться історія земельної реформи в 
житті українського суспільства. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року 
право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 
січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власни-
ками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Забо-
ронено продаж державних та комунальних земель. Саме в ході проведення 
нинішньої земельної реформи земельні відносини отримали новий зміст і ха-
рактер.  

Нині ж ми спостерігаємо абсолютну трансформацію земельних відносин 
у сфері обігу сільськогосподарських земель, яка передбачає можливість влас-
ника землі (паю) вільно ним розпоряджатися на власний розсуд, але у період 
та на умовах, визначених законодавством.  
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Методи та інструменти інтеркультурного картування є системним нау-
комістким підходом, який дозволяє виявити оптимальні шляхи розвитку інте-
ркультурного  міста та реалізації його стратегії. Тож важливо, щоб цей процес 
був збалансованим і враховував інтереси різних культурних груп, зовнішні і 
внутрішні чинники їх розвитку оскільки лише в цьому разі результати дослі-
дження методом інтеркультурного картування громади можуть лягти в основу 
стратегії культурного розвитку багатонаціональних міст і стати надійним ін-
струментом демократизації життя в українському суспільстві. Програма Інте-
ркультурні Міста [3;4] протестувала цілий спектр методик та підготувала від-
повідні документи, які  допомагають місцевим органам влади розробити та 
реалізувати цілісну інтеркультурну політику, що охоплює різні сфери, такі як 
економічний розвиток, урбаністичне планування та відродження міст, інтер-
культурна взаємодія, медіація, безпека та участь тощо. 

Найбільш дієвим інструментом Програми, який допомагає контролюва-
ти процес інтеркультурного розвитку міста, реалізації його стратегії, та про-
понує оцінку відповідної політики і процесів міста є Індекс інтеркультурних 
міст [3], за яким міста – офіційні учасники Програми Ради Європи «Інтер-
культурні міста», проходять регулярну експертну оцінку своєї політики, уп-
равління та практик.   

Соціологічна методологія інтеркультурного картування, розроблена 
Програмою Ради Європи «Інтеркультурні міста» містить такі інструменти як 
Індекс інтеркультурних міст, Тест на Інтеркультурне Громадянство, 
SWOT/TOWS-аналіз, а також соціологічні та фокус-групові дослідження, із 
залученням широкого кола активних мешканців, які визначають культурні 
матеріальні та нематеріальні цінності свого міста. Наведемо коротку їх харак-
теристику:  
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1. Індекс інтеркультурних міст був розроблений в якості еталонного ін-
струменту для міст, що беруть участь в Програмі, а також для майбутніх учас-
ників. Індекс оцінює результати діяльності міст щодо моделі інтеркультурної 
інтеграції [3]. Аналіз Індексу базується на опитувальнику, що включає 86 пи-
тань (73 з яких є обов'язковими), згрупованих в фундаментальні показники з 
трьома різними типами даних. За кожним показником міста-учасники можуть 
набрати максимум 100 балів (які зводяться в загальний Індекс). Опитувальник 
Індексу включає такі блоки: довідкова інформація (чисельність населення, 
підрозділи); розмір населення міста; територіальні підрозділи (райони, мік-
рорайони чи інші) для планування чи адміністративних цілей; внутрішній ва-
ловий продукт на душу населення  міста; склад населення; основні  етнокуль-
турні групи та відсоток населення міста; відсоток негромадян, які проживають 
у  місті та відсоток громадян з країн Європейського Союзу, відсоток громадян 
іноземного походження, які проживають у  місті, відсоток біженців/шукачів 
притулку, відсоток нелегальних мігрантів (або незадокументованих, несанкці-
онованих), групи людей різного походження, релігій, мов чи сексуальної оріє-
нтації, які потребують особливої уваги тощо [3].  

2. Тест на Інтеркультурне громадянство – був створений з метою визна-
чення знань та обізнаності громадян щодо прав людини, їх інтеркультурної 
компетентності, сприйняття різноманітності як переваги, а також бажання ді-
яти в інтеркультурний спосіб. Тест став як освітнім, так і політичним інстру-
ментом, мета якого – підвищити рівень поінформованості громадян, професі-
оналів та політиків про необхідність визначення міського громадянства в 
плюралістичному та всеохоплюючому вигляді. Тест на інтеркультурне грома-
дянство дозволяє будь-якому члену місцевої громади самостійно оцінити свої 
навички та готовність бути активним громадянином у різноманітному суспі-
льстві. Ідеєю тесту є підтримка дискусії з приводу активного громадянства як 
чинника інтеграції та ролі міст у заохоченні активного громадянства для всіх 
через відкриття політичних та партисипативних просторів для новоприбулих, 
адже лише активне громадянство може як забезпечити рівний доступ до прав 
та ефективного правосуддя для негромадян у повсякденному житті, так і бути 
основою нової колективної солідарності [6]. Тест також використовується як 
доповнення до Індексу, оскільки він дозволяє дослідити сприйняття громадян 
та виміряти вплив інтеркультурних зусиль міст, зокрема, відслідковуючи ре-
зультати за конкретними географічними районами міст. Цей тест також су-
проводжує розробку Інтеркультурної Стратегії міста [5].  

3. Ще одним інструментом управління інтеркультурним розмаїттям бу-
ло виявлення громадської думки засобами соціологічних опитувань, оскільки 
стратегічне планування соціокультурного розвитку інтеркультурних міст сьо-
годні практично неможливе без соціологічного супроводу і лише науково об-
ґрунтовані прогнози дають можливість агентам змін вчасно виявити найбільш 
дієві механізми залучення міської громади до активної культурної діяльності, 
виокремити актуальні запити населення та їх бачення засобів особистого вне-
ску у впровадження культурної політики міста та форм дієвих механізмів 
співпраці державного і громадського сектору [1].  
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4. Методика позитивного сегментування фокус-групових досліджень ви-
будовується на співставленні трьох сегментів досліджуваного простору: пози-
тивний бік розвитку, негативний та пропозиції щодо вирішення проблем у 
цьому просторі. Скажімо фокус-групові дослідження в форматі «Worldcafé» — 
метод сфокусованого неформального обговорення методологічно поєднують 
експертне опитування з елементами ділової гри та групового письмового ін-
терв'ю [1].  

5. SWOT/TOWS-аналіз дозволяє виявити взаємозв’язки сформульованих 
факторів та визначити як саме виявлені комбінації факторів впливають на ви-
бір тієї чи іншої стратегії, які точки зростання формують ті чи інші кластери 
комбінацій факторів SWOT, які конкурентні переваги території та зовнішні 
виклики мають стратегічне значення для міст, і дозволяють сформулювати 
стратегії розвитку (стратегія успіху, стратегію конкуренції, стратегію збере-
ження і стратегію оборони), які є основою для стратегічного вибору – форму-
лювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгостро-
кову перспективу [1]. 

Отже, можемо зробити попередній висновок, що системний наукоміст-
кий підхід з використанням зазначених вище соціологічних інструментів до-
зволяє визначати оптимальні методи і напрями подальшого інтеркультурного 
картування, як засобу створення позитивного суспільного ставлення до різно-
манітності й плюралістичної ідентичності міста за допомогою публічного об-
говорення і створення пілотних проєктів в різних соціокультурних сферах [2]. 

Наведені вище інструменти соціологічного супроводу Програми Інтер-
культурні Міста дозволяють також характеризувати ефективність багаторівне-
вого супроводу і управління процесами розвитку культурної різноманітності 
визначати заходи сприяння у сфері культурно інтеграційної політики. 
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Щоб забезпечити свою фінансову стабільність і зменшити ризик ймові-

рності банкрутства  необхідно ретельно аналізувати усю документацію на під-
приємстві, потрібно враховувати вплив різних факторів  для встановлення оп-
тимального співвідношення обсягу та результату діяльності. Саме витрати є 
одним з найважливіших показників результату фінансово-господарської дія-
льності підприємства [1]. 

Оптимізація витрат забезпечує дотримання способу економії, зростання 
продуктивності праці, зменшення непродуктивних витрат, які можуть збіль-
шити прибутковість. Однак витрати підприємства мають неоднорідний харак-
тер, який потребує своєї класифікації. Класифікація є одним з методів пізнан-
ня та вивчення явищ, процесів, об'єктів, що полягають у їх розподілу на занят-
тях на основі визначених рис, властивостей та зв'язків між ними. Чим більше 
ознаки класифікації виділяються, тим вище ступінь знань досліджуваних 
явищ, процесів, об'єктів та можливостей управління. Класифікація витрат є 
основою для їх бухгалтерського обліку, аналізу та планування на підприємст-
ві. Класифікація витрат допомагає оцінити витрати, знайти можливі шляхи 
підвищення ефективності витрат і правильно рішення керувати ними. 

Елемент витрат – це сукупність економічно однорідних витрат. Непрямі 
витрати – витрати, які не можна віднести безпосередньо до конкретного об'є-
кта витрат економічно доцільним шляхом. 

Об'єкт витрат це – продукт, роботи, послуги або вид діяльності підпри-
ємств, які потребують визначення їх виробництва (виконанням) витрат. 

Тепер ми можемо детально роздивитися рисунок щодо класифікацій ви-
трат. 

Тепер, коли нам стало зрозуміло, що таке класифікація витрат, буде до-
цільно приділити увагу майже найважливішому пункту витрат: внутрішні ви-
трати на підприємстві.Такі витрати включають вартість матеріальних та тру-
дових ресурсів, необхідних для виробництва того чи іншого продукту або пос-
луг. Матеріальні витрати, своєю чергою, можна розділити на матеріали та об-
ладнання. Таким чином витрати цього сектора класифікуються на виробничі, 
операційні та інші витрати [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Наступна етапом треба розглянути автоматизацію обліку витрат. Кожен 
бухгалтер, економіст чи управлінець розуміє, що ведення облікового процесу 
повинен бути автоматизований, оскільки без автоматизації обліку неможливо 
автоматизувати управління підприємством. Автоматизація виробничого про-
цесу повинна забезпечувати повний облік фактичних виробничих витрат за 
статтями та елементами, як з точки зору центрів відповідальності та підпри-
ємства в цілому. 

Для запровадження автоматичного обліку досліджень витрат підприєм-
ства, використовується програма 1С: та її версії оновлення. Це універсальна 
програма для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, яка вклю-
чає підготовку обов'язкової звітності. Використовуючи цю програму, ви може-
те обліковувати виробничі процеси, починаючи з моменту придбання сирови-
ни до виробництва вже готової продукції. Інформація автоматично відобра-
жається як у бухгалтерському, так і  податковому обліку. 

Це дає змогу деталізувати виробничі витрати, що сприятиме повному 
розподілу непрямих витрат та уникнення арифметичних помилок під час та-
кого розподілу. Впроваджуючи цю комп'ютерну програму, можна досягти 
ефекту в частині: оперативно-виробничого планування та бухгалтерського об-
ліку, що дозволяє на 20-30% знизити втрати безпосередньо центрах відпові-
дальності підприємства; уникнення необлікованих нестач матеріальних цін-
ностей на 3-5%; зменшення необґрунтованого випуску продукції внаслідок 
зменшення загального скорочення загальновиробничих та адміністративних 
запасів виробництва на 10-15%. 

Як підсумок щодо визначання та управління витратами на підприємстві, 
пропонуємо розглянути метод АВС. 

Метод ABC дає можливість оцінити доцільність реалізації технологічно-
го процесу, пов'язаного з витратами. Наявність такої оцінки дозволяє оптимі-
зувати суму витрат внаслідок видалення цих процесів, які безпосередньо не 
пов'язані з виробничим процесом або не забезпечують належного рівня при-
бутку у формі фінансових результатів (прибуток, дохід від реалізації)[3]. 

Групування здійснюється за трьома категоріями об'єктів (A, B, C). Кате-
горія охоплює невелику кількість об'єктів з високим рівнем впливу на керова-
ний індикатор, категорія B – середня кількість об'єктів з середнім рівнем 
впливу, а також категорія C – значна кількість об'єктів (витрачаючи елементи 
або об'єкти вартості Розрахункові витрати) з незначним впливам на економі-
чну ефективність.  Таким чином, основне значення дослідження в аналізі АБС 
є те, що досягається максимальна рентабельність та максимальне збільшення 
ринкової вартості підприємства досягається обліком ефективного управління 
витратами, що належить до категорії А. Впровадження систем управління ви-
тратами за основою методу ABC, дозволить: забезпечити формування раціо-
нальної структури витрат з урахуванням корисності їх реалізаціїкожен етап 
виробництва; оптимізувати вартість виробництва вдосконалення виробничого 
процесу; обґрунтовано встановити обсяги і рівні витрат, виконання яких стру-
ктурних підрозділів контролюються фінансовими контрольними послугами;  
досягти збільшення ринкової вартості сільськогосподарського підприємства у 
довгостроковій перспективі та максимізації прибутковості у короткостроковій 
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перспективі. 
Отже, витрати та їх класифікація, основні поняття компетентного роз-

поділу витратна нові технології, а також способи їх оптимізації це клопітка  і 
вимоглива робота. 
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Україна є незалежною державою вже 30 років За цей період ми пережи-

ли не одну кризу, кожна з яких з`являлася несподівано й сильно впливала на 
економіку. За три десятиліття Україна пережила більше криз, ніж сусідні дер-
жави. 

«Українська економіка характеризується низькими дисбалансами нині в 
публічних фінансах, зовнішньоекономічному секторі, у нас дуже низький де-
фіцит поточного рахунку, хоча в майбутньому ми очікуємо, що він розширю-
ватиметься», – зазначив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук під час бри-
фінгу, присвяченого презентації звіту [1].  

Починаючи з 2000 року, економіка України стабільно зростала. Зрос-
тання становило 7% у 2007 році порівняно з попереднім роком, навіть на сьо-
годнішній день за обсягом ВВП країна не досягла рівня 1990 року.Протягом 
1995-2004 рр. обсягизбільшилися на 40 % у промисловому виробництві, про-
дуктивність праці зросла в двічі. Темп зростання реального ВВП 2004 року 
становив 12,15 %, а темп зростання обсягу промислового виробництва – 12,5 %, 
то 2005 року він був рекордно низьким – 2,7 %. На фоні зростання реального 
ВВП спостерігалося уповільнення промисловості виробництва, це свідчить 
про відсутність стабільного процесу для використання галузей промисловос-
ті [7]. 

Криза 2008-2009 рр. Коли мова заходить про оцінку економіки будь-
якої країни, то передусім дивляться на ВВП. Валовий внутрішній продукт по-
казує сумарну вартість товарів, робіт та послуг, які виробила вся економіка за 

https://inlnk.ru/agwn4
https://studfile.net/preview/5283333/
http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2013/12.pdf
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рік.Падіння промислового виробництва у вересні становило – 4,5%.Зовнішній 
борг України у середині 2008 року дорівнював 59,9%  

 
 Рис.1. Державний борг України  2003-2008 рр. 
 
ВВП.Приріст ВВП становив 2,1% до попереднього року. Інфляція в Укра-

їні становила 22 %,скорочення експорту викликало падіння всієї економі-
ки.Світова криза 2008 року показала залежність економіки України від глоба-
льних процесів [8]. 

На 2009 рік економка України зазнала значного скорочення. Знизився 
зовнішній попит на українські товари, це призвело до падіння реального ВВП 
на 15,1%. Фізичні та юридичні особи зустрілися з відсутністю кредитування. В 
результаті, більшість компаній заморозили свої інвестиційні проекти. Реаль-
ний імпорт знизився на 38,6 % Водночас, реальний експорт скоротився на 
25,6% і був частково підтриманий експортом зернових культур.Протягом 2009 
року промислове виробництво було значно пригнічено через несприятливі 
глобальні економічні умови та послаблення внутрішнього попиту [9]. 

Україна в 2010-2013 рр. 
В період цих трьох років обсяг реального ВВП зростав, а зниження інде-

ксу фізичного обсягу за ці роки не  спостерігалося. Обсяг реального ВВП дорі-
внював або перевищував номінальний ВВП попереднього року. Така позитив-
на динаміка вказувала на зростання економіки України. 

За 30 років незалежності ми бачимо суттєві зміни в економіці .Більш 
ніж у два рази скоротилася частка промисловості, на відміну від частки пос-
луг, яка на стільки ж зросла [2]. 
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Рис.1. Зміна реального ВВП в Україні 2010-2020 рр. 

 
2014 - 2016 рік. 
У 2014 році номінальний ВВП зріс майже на 101,5  млрд. грн, а обсяг ре-

ального ВВП впав на 40 млрд. грн .Такі перепади в є результатами інфляції. 
Агресія Росії проти України спричинила нову економічну кризу 2014–2015 ро-
ків. За два роки ВВП країни скоротився на 15%. 

Ту саму тенденцію можна спостерігати і в 2015 році. Так, за перший ква-
ртал цього року обсяг номінального ВВП сягнув позначки у 367,6 млрд грн, 
вона є рекордом за останні п’ять років, але обсяг реального ВВП в порівняні з І 
кварталом 2014 року скоротився на 13 % і становив лише 259,8 млрд грн.  

Ми побачили не лише монетарний характер інфляції, який виразив де-
вальвацією гривні, але і катастрофічне зростання тарифів на комунальні пос-
луги. Його ми спостерігали і в наступному році. 

Відновлення Української економіки почалося в 2016, але не так як було 
здумано. ВВП зріс на 4 % лише аж у 2019 році [5]. 

 Але вже 2020 рік зустрів нас з пандемією. З`явилися разом з локдауном 
і нові репресіїї. Ми втратили туризм,готельно-ресторанна справа теж зазнала 
збитків, втратили клієнтів.Навчання стало дистанційним, що призвело до ни-
зького рівня результатів при складанні іспитів. Це означає. що розвиток укра-
їнської молоді знизився .  

Згідно отриманої інформації, можемо розглянути наступні перспективи 
розвитку економіки: 

1. Зарплати українців. 
Зростання реальних зарплат за останній рік в Україні перевищили  9%, а 

в номінальному (гривневому) вимірі – більш ніж на 19%, такі дані мають 
«Укрстат» та НБУ. Нацбанк, так само, як і недержавні експерти, прогнозує, що 
зростання доходів зберігатиметься, але дещо уповільниться. У 2022 році номі-
нальна зарплата зросте на 12,9%, а реальна – на 5,9%. У 2023-му – відповідно 
на 8,4% та 3,4%, прогнозує Нацбанк [3]. 

2. Нові державні ініціативи в економіці. 
У 2022 році відбудеться відхід від «кризового менеджменту» і буде бі-

льше владних ініціатив в економіці, про що свідчать оптимістичні анонси пре-
зидента Володимира Зеленського та лідерів монобільшості, припускає Гліб 
Вишлінський[3]. 

3. Економічний паспорт українця. 
1 грудня під час послання до парламенту президент Володимир Зелен-

ський анонсував запровадження «економічного паспорта українця» – рахун-
ків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання 
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надр та які можна буде використати на освіту чи житло після досягнення пов-
ноліття. Ці кошти зможуть отримати  особи  які народилися з 2019 року[3]. 

4. Реформа правосуддя та антикорупційна реформа. 
Більш важливими, ніж гучні економічні ініціативи влади, Гліб Вишлін-

ський вважає реформи, зокрема антикорупційні, яким наразі парламент і 
уряд, приділяють меншу увагу. Але вони значно більше впливають на зрос-
тання економіки та на інвестиційну привабливість України. У жовтні 2021-го 
року Володимир Зеленський заявив, що реформа правосуддя та антикоруп-
ційна реформа невдовзі пришвидшиться[3]. 

5. Держава у смартфоні. 
Мінцифра запустила цифрові паспорти в мобільному застосунку Дія у 

квітні минулого року. Цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші, 
ніж паперові. Зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців – 
більше 5,5 млн з них мають ID-картку і ще 18 млн є власниками закордонних 
біометричних паспортів. Від запуску користування ними було експеримента-
льним проєктом та регулювалося відповідною постановою Кабінету Міністрів 
України[10]. 

6. Відродження армії.За останні чотири роки нам вдалося не просто 
відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у 
Європі.Чисельність Збройних сил з 2013 до 2018 року зросла від 168 тисяч осіб 
до 255 тисяч.[6]. 

7. Міжнародне співтовариство. Після тривалих багаторічних пере-
мовин і виконання Україною низки вимог Європейського союзу, 11 червня 
2017 року запрацював безвізовий режим для громадян України. На початку 
цього року прикордонники прозвітували, що на той момент можливістю без-
візових подорожей скористались понад два мільйони громадян України, а за-
галом українці здійснили 33 мільйони безвізових подорожей . 

Угода про асоціацію з ЄС – це величезний документ на сім розділів і по-
над тисячу сторінок, який чітко регулює поступове економічне та політичне 
зближення України з Європейським Союзом[6]. 

Перші 30 років незалежності економіка перебувала під тиском криз і 
ринкових трансформацій, та це не завадило досягнути успіхів у певних галу-
зях. Зокрема, суттєво покращилися платоспроможність населення і фінансова 
стабільність. Поряд з досягненнями існують і проблеми. Одна з найбільших – 
деградація промисловості, вважають експерти. «Відбулася еволюція українсь-
кої економіки. Вона перетворилася з орієнтованої на важку промисловість на 
яскраво виражену сировинну економіку. Слабка конкурентоспроможність, за-
старілі технології, закриття Росією своїх ринків і війна на Донбасі призвели до 
різкого скорочення обсягів виробництва та експорту в українському машино-
будівному секторі», – констатує голова департаменту корпоративного аналізу 
групи ICU Олександр Мартиненко. 

Хоча у 2020 році Україна переважно виграла від такої структури еконо-
міки завдяки зростанню глобальних цін на сировину, проте існує ризик вхо-
дження економіки в кризу через падіння світових цін на товари вітчизняного 
експорту. На економіку зробив  не малий впливCOVID-19. Одним із основних 
гальм української економіки регулятор вбачає відсутність значного сплеску 
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зовнішніх інвестицій. 
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Виклики глобалізації та динамічний розвиток світових тенденцій зумо-

влюють процес зростання управлінської активності та особливості управлін-
ської роботи до визначення їх ефективності. Від вибору суспільством системи 
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цінностей залежать напрями розвитку державного управління та публічного 
управління. Невідповідність існуючої системи органів виконавчої влади та мі-
сцевого самоврядування зумовлює необхідність реформування державного 
управління[1]. В Україні відбулися значні політичні зміни, які були наслідком 
розвитку ринкових і демократичних процесів, оскільки Україна обрала курс 
демократичних реформ та об’єктивні процеси розвитку та модернізації суспі-
льства, які загалом визначають перехід від традиційних моделей управління 
до розвиток їх механізмів на основі демократичного врядування[2]. 

Для реалізації принципів демократичного врядування політико-
інституційна та інституційно-правова форми інституалізації суспільних інте-
ресів мають сприяти створенню відповідної правової бази шляхом коригуван-
ня діяльності окремих формальних та неформальних інституцій та покращен-
ня координації їх спільної діяльності у напрямку посилення впливу громадсь-
кості як на управлінську діяльність загалом, так і на державні форми управ-
ління та публічного управління. Взаємодія між державними та громадськими 
структурами розвивається завдяки швидкому прогресу інформаційно-
комунікаційних технологій та засобів масової інформації[3]. Сьогодні біль-
шість високорозвинених країн Заходу розвиваються в напрямку розширення 
державного управління: за участі демократії, лібералізації державної влади, 
партнерської взаємодії владних структур усіх рівнів управління. Відповідно до 
Білої книги європейського управління державне управління забезпечує реалі-
зацію державної політики, яка є результатом переходу від політики відповіда-
льності лідерів до особистої участі кожного громадянина та інститутів грома-
дянського суспільства. Погоджуючись з цією концепцією, у майбутньому не-
обхідно переглянути всю структуру державного управління в Україні з існую-
чими механізмами управління[4]. 

 На сьогодні пріоритетними шляхами гармонізації державної політики 
та управління є, насамперед, у формуванні національної ідентичності як клю-
чового чинника, на якому ґрунтується процес визначення основних орієнтирів 
суспільних і національних інтересів, а також створення політико-правових ме-
ханізмів, що виключають домінування особистих і корпоративних інтересів 
над національними. Крім того, одним із найактуальніших питань є створення 
балансу адміністративно-політичної складових у системі управління та ство-
рення політико-правових засад, що забезпечують деполітизацію та професіо-
налізацію державної служби. 
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Класична концепція міста ґрунтується на тому, що місто відіграє ключо-

ву роль у територіальному поділі праці, є середовищем зосередження насе-
лення і підприємств різних галузей промисловості. Прихильники цієї концеп-
ції підкреслюють, що міста є вихідними ланками територіального поділу пра-
ці, первинними елементами соціально-поселенської структури суспільства і, 
насамкінець, безпосередньо матеріальним середовищем проживання.  

М. Вебер зазначив декілька принципових функцій, котрі відрізняли міс-
то від інших населених місць: захист, управління, обмін (торгівля), ремісниче 
виробництво, промисловість (на противагу сільськогосподарському виробни-
цтву) і поділ праці, який привів до підвищення ефективності суспільного ви-
робництва. 

П. Уітлі, розглядаючи еволюцію форм міської культури, виявив такі 
приклади, котрі не потрапляли під класифікацію Вебера: ритуальне місто, 
тобто призначене для консервації соціальних традицій; адміністративне 
місто – місто знаходження центральної державної влади, характерне для сто-
лиць імперій; торгове місто, тобто таке, в котрому формувався клас багатих 
купців, які виявляли вплив на міські власті.  

Немалий внесок у розвиток теорії міста зробили ідеї Георга Зіммеля, 
викладені ним у праці «Метрополії і психічне здоров‘я» (1903), де він до-
сліджував вплив раціоналізації і монетаризації міського життя на збільшення 
нервових стресів, взаємозв‘язок грошової економіки і калькуляції зі зміною 
ціннісних орієнтацій і стереотипів поведінки людей, виникнення анонімної 
свободи, відчуження і руйнування соціальних зв’язків.  

Соціально-економічна концепція виходить з того, що закономірності 
формування і розвитку міст визначаються не стільки територіальним поділом 
праці, скільки соціально-економічним і політичним ладом суспільства. Це – 
державне регулювання розвитку міст залежно від завдань, які розв‘язує сус-
пільство на тому чи іншому етапі. Таким чином, закони державного регулю-
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вання розвитку міст ставляться вище за природні закономірності їхнього 
формування і розширення. 

Інтегрований розвиток міста – це комплексний підхід, який передбачає 
вирішення нових завдань та найактуальніших проблем, розглядає потреби та 
вимоги всіх секторів на засадах рівноправності і залучає до цих процесів 
політиків, бізнесменів, інвесторів, громадянське суспільство і жителів. Це 
дієвий інструмент неформального міського планування, що дозволяє у 
порівняно короткий час визначити головні проблеми міста та знайти можливі 
ключові рішення, які мають імпульсний вплив на економічний та просторо-
вий розвиток певних районів та кварталів міста, а також сприяє трансфор-
мації міста, знаходить  новий шлях розвитку, заснований на його особливо-
стях та принципах партнерства; допомагає всебічно та комплексно охоплюва-
ти потреби міста; обрати стратегічні напрями дій в умовах мінливого 
зовнішнього середовища та обмежених ресурсів; фокусуватися на пріоритет-
них темах та сферах, що вимагають термінових змін і розвитку, гармонізувати 
дії розвитку; узгоджує дії різних установ, організацій, підприємств для досяг-
нення загальних цілей розвитку міста; робить зрозумілими і прозорими для 
мешканців проекти та процеси планування; створює важливу базу для залу-
чення фінансування національних та міжнародних програм і допомоги; ство-
рює рамкові умови, що дозволяють місту стати більш привабливим для жит-
тя [2]. 

Взірцем зарубіжного втілення інтеграційного міського розвитку через 
призму соціальної безпеки є «Партисипативне планування Берліну. Солідар-
но. Стало. Космополітично», яке базується на інтегративній стратегії, що 
об'єднує соціальні, екологічні та економічні аспекти у збалансованому обся-
зі [3]. 

Слід зазначити, що запропонований учасниками коаліції  партисипа-
тивний підхід представляє собою самоорганізацію членів певної громади з 
метою спільного прийняття рішень та вирішення конкретних проблем. Це 
процес, під час якого громадяни отримують можливість впливати на рішення 
органів державної влади та безпосередньо здійснювати контроль за їх вико-
нанням, якщо ці рішення безпосередньо або опосередковано торкаються інте-
ресів громадян. 

Прикладом даного підходу є програма «Соціально інтегроване місто» - 
це концепція планування міста для занедбаних районів, що страждають від 
«багатьох проблем», що застосовується у Німеччині та Нідерландах та нази-
вається «Управлінням житловими районами» що розуміє під собою  рекон-
струкцію внутрішніх районів міста, створених на межі 19-ого та 20-е століть 
або одноманітних житлових масивів 1960/70-их років в кожному з яких про-
живає від 5.000 до 20.000 мешканців. У Берліні 34 райони, що підпадають під 
вище вказану програму. Основний пріоритет політики міста: «У всіх його ку-
точках громадяни повинні мати однакові перспективи життя». 

Вказаний вище пріоритет вимагає вдосконалення організації управлін-
ня районами (мікрорайонами) у місті через створення єдиної структури 
підпорядкування органів місцевого самоврядування міста, тим самим забез-
печивши ефективність реалізації покладених на них функцій та завдань, а та-
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кож раціональному використанні фінансових ресурсів міста. Для реалізації 
міської політики Берліну використовувався «Моніторинг соціального міського 
розвитку» основними індикаторами якого, були: безробіття серед вікової гру-
пи (15-65 р.); тривале безробіття серед вікової групи (15-65 р.); процент людей, 
які отримують інші форми забезпечення; процент людей, які отримують за-
безпечення і не досягли віку 15 років. 

Програма включає в себе 3 організаційні принципи: впровадження ве-
ликої кількості невеликих проектів; міждисциплінарну роботу з міською 
адміністрацією та робота відбувається у місцевому офісі в житловому районі. 
Також в програмі наявні 3 елементи спільного розвитку міст: визначення фо-
кусів розвитку для житлового району; спільна розробка конкретних проектів; 
рішення по проектах (куди направляти фінансування). 

У зв’язку з активною урбанізацією посилилася увага до проблем 
соціальної безпеки міста як стану захищеності громадянина та міста загалом, 
що досягається синергетичною єдністю зусиль держави, населення та са-
моврядних органів у напрямі ідентифікації та зменшення загроз стабільності 
розвитку соціально орієнтованого міста. 

Саме тому у формуванні інтегрованого розвитку міст особлива роль 
відводиться соціальній безпеці.Це пов’язано, перш за все з тим, що соціальна 
небезпека виникає тоді, коли суспільство побоюється, що не зможе 
функціонувати і розвиватися саме по собі (євроскептицизм, сепаратистські 
настрої, міграція) Сек’юритизація (процес, за допомогою якого політичні 
суб’єкти питання внутрішньої політики трансформують у проблеми націо-
нальної безпеки, завдяки чому отримують більшу свободу дій). Моментальна 
реакція на реальні чи уявні загрози є домінуючою перед ординарною політи-
кою як на національному, так і міжнародному рівнях. 

Безпека проявляється у різноманітних сферах через рутинні практики, 
наприклад, перманентного нагляду та превентивного контролю, а не «по-
жежні» реакції на соціальні кризи. Соціальна безпека – це продукт історичних 
структур та процесів, який залежить від боротьби за владу всередині системи, 
конфліктів між різними соціальними групами та інтересами, які ці групи пе-
реслідують.  

Індикаторами є соціально-економічна кількість громадян з доходом 
нижче прожиткового мінімуму соціально-екологічна кількість захворювань та 
смертей внаслідок дії п’яти видів загроз (радіаційне та хімічне забруднення, 
геомагнітне та електромагнітне випромінювання, застосування біотехнологій) 
безпека для здоров’я кількість захворювань та смертей внаслідок «звичайних 
причин» (за винятком складових, що обліковуються у складі соціально-
екологічної та соціально-особистої компонент) соціально-особиста кількість 
захворювань та смертей внаслідок дії чотирьох видів загроз (природні та тех-
ногенні аварії та катастрофи, нещасні випадки на виробництві, в побуті, до-
рожньо-транспортні пригоди, насильницькі злочини та інші види насильства) 
соціально-демографічна кількість народжених, померлих, емігрантів та 
іммігрантів В структурі механізму соціальної безпеки виділяють: методи (еко-
номічні, організаційні, правові), ресурсне забезпечення (фінансове, норма-
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тивно-правове, інформаційне, кадрове), а також такі складові, як принципи, 
інституції, заходи, інструменти, важелі впливу [1].  

Належний рівень соціальної безпеки досягається за рахунок забезпе-
чення: зайнятості, сприятливих умов професійного розвитку та гідного рівня 
доходів населення; комфортного середовища проживання та різносторонньо-
го особистого розвитку людини (людського розвитку); поліпшення екологіч-
ного стану; доступності та якості соціальних послуг; захищеності життя та 
здоров’я, умов відтворення населення і формування демографічних структур 
(статево-вікових, етнічних, сімейних); ефективної міграції, формування си-
стеми інтеграції мігрантів у приймаючі громади; захисту соціальних інтересів 
етнічних груп; стійкого зворотного зв’язку населення та бізнесу з органами 
місцевого самоврядування.  

Список використаних джерел: 
1.Рахманов О.А., Бульбенюк С.С., Манелюк М.Ю. Історіясоціології. 
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/view 
3.https://mdpu.org.ua/zaproshuyemo-na-zasidannya-gurta-cotsiologos/ 
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Науковий керівник: Геннадій Аванесян, 

доцент кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 
економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 
 
Важливою умовою соціально-економічного розвитку України, коли од-

ним з найбільш ефективних та потенційних факторів виробництва виступає 
людський капітал, є приділення достатньої уваги захисту здоров’я і життя лю-
дини, підтримання умов нормальної життєдіяльності.  

Сучасні реалії світової пандемії та війни в Україніпризводять дознижен-
ня життєвого рівня населення. Тому одним із важливих напрямків соціально-
економічного розвитку України може стати повноцінна система страхування 
життя, яке дасть змогу захистити особу або її родину від економічної дестабі-
лізації внаслідок смерті страхувальника та створить нормальні умови для пов-
ноцінної життєдіяльності людини у разі дожиття до обумовленого у страхово-
му договорі віку. Це обумовлює необхідність дослідження даного виду догово-
ру страхування. 

Питанням розвитку страхування життя, його особливостям, перспекти-
вам розвитку, а також використанню зарубіжного досвіду з даної проблеми 
приділяють увагу у своїх працях як зарубіжні, так і вітчизняні науковці та вче-

https://drive.google.com/file/d/1Rzf_AaUJ29PNKfNoDts2Ar4BF7Z7Nt1D/view
https://drive.google.com/file/d/1Rzf_AaUJ29PNKfNoDts2Ar4BF7Z7Nt1D/view
https://mdpu.org.ua/zaproshuyemo-na-zasidannya-gurta-cotsiologos/


Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  360   Полтавський інститут економіки і права  

 

ні, зокрема, В. Базилевич, О. Радецька,О.Кривицька, О. О. Нікітін,  
К.Турбіна, В. Комадовська, О. Піксотова, та інші. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про страхування» страхування жит-
тя – це вид особистого страхування, який передбачає обов’язок страховика 
здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті заст-
рахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі 
дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та 
(або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови 
договору страхування життя можуть також передбачати обов’язок страховика 
здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахо-
ваною особою, та (або) хвороби застрахованої особи [3]. 

Страхування життя має певні особливості, що відрізняє його серед ін-
ших видів страхування, а саме: людське життя не має вартісної оцінки; це 
означає, що за даним видом страхування неможливо визначити величину 
збитку; у страхуванні життя можуть брати участь одразу 4 суб’єкти правовід-
носин, такі як: страховик, страхувальник, застрахована особа та бенефіціарій 
(вигодонабувач); договори зі страхування є довгостроковими; хоча чинне за-
конодавство не встановлює мінімальних строків договорів з цього виду стра-
хування, методика формування резервів зазначає, що ці договори підписують-
ся на строк не менший трьох років, а загалом вони можуть діяти значно  дов-
ше (10, 15,20,30, 40 років), чим триваліше договір, тим більше частка в резерві 
від інвестування коштів; страхування життя виконує як захисну функцію, так і 
заощаджувальну, зміст якої полягає в прибутковому, але низькоризиковому 
розміщенню тимчасово вільних грошових засобів [6, 223].  

Страхування життя – єдиний вид страхування, виплати за яким можуть 
бути здійснені у вигляді регулярних, послідовних виплат обумовлених у дого-
ворі страхування сум (ануїтету). При цьому, відповідно до Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» за договорами страхування довіч-
ної пенсії такі періодичні виплати здійснюються до кінця життя застрахованої 
особи. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має 
право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя, порі-
вняно з тими, що передбачені в законі та правилах страхування[1]. 

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначає 
поняття «довгострокового страхування життя», що означає договір страху-
вання життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхо-
вих внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає 
страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії 
договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або дося-
гла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати частко-
вих виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі 
настання страхових випадків, пов’язаних із смертю застрахованої особи або 
нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до вста-
новлення застрахованій особі інвалідності I групи, при цьому страхова випла-
та провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, 
премій)[2]. 
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Законодавством України передбачено пільговий порядок оподаткування 
операцій довгострокового страхування життя, а також пенсійного страхування 
в межах недержавного пенсійного забезпечення як для страхових компаній, 
так і для страхувальників. 

Таким чином, сьогодні не можна не відзначити позитивні кроки України 
на шляху до створення системи добровільного особистого страхування, здат-
ної захистити права та інтереси учасників страхових відносин. Проте на даний 
момент ефективне функціонування страхового ринку України гальмується ві-
дсутністю єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг в 
державі, нестабільністю економічної ситуації в державі, низьким рівнем стра-
хової культури та фінансової освіченості учасників страхового ринку, браком 
ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інве-
стування коштів, низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків, зво-
ліканням із упровадженням обов’язкового медичного, аграрного та пенсійно-
го страхування за участю страховиків, низьким рівнем якості послуг, що на-
даються окремими страховиками тощо. 

Таким чином, страхування життя є одними з пріоритетних напрямів ро-
звитку страхового ринку, адже його подальший ефективний розвиток сприя-
тиме підвищенню ролі приватного сектору у виконанні соціальних програм та 
зменшенню видатків державного бюджету. Важливою умовою для цього є 
удосконалення законодавства, що регулює даний вид правовідносин: розроб-
ка єдиної законодавчої бази стосовно нормативів діяльності страхових компа-
ній;  забезпечення подальшої адаптації законодавства України у сфері страху-
вання до законодавства Європейського Союзу;  розробка та затвердження 
єдиної державної концепції розвитку страхового ринку України, яка мала б 
реальне фінансове підґрунтя; підвищення добробуту та рівня страхової куль-
тури населення; покращення стану як державних, так і корпоративних фінан-
сів; запровадження системи захисту прав споживачів страхових послуг;  ком-
плексний контроль таких параметрів діяльності страховиків як внутрішня си-
стема управління та контролю за ризиками, прозора фінансова звітність, ви-
явлення недоліків у діяльності страховиків на ранніх стадіях їх розвитку.  
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16 листопада 2021 р. Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про адміністративну процедуру». Юридична спільнота схвально зу-
стріла цю новину.  Хоча Президент України 9 грудня 2021 року повернув до 
Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про адміністративну процеду-
ру» (законопроект № 3475). 

У своїх пропозиціях Глава держави звернув увагу на необхідність уніфі-
кації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначе-
ної Конституцією України демократичної та правової держави, забезпечення 
належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина. 

Водночас Президент наголосив на необхідності врегулювати адміністра-
тивну процедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспі-
льства та обов'язків держави. Тож Президент запропонував вивести з-під дії 
цього закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про 
національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні. 

Зробимо спробу розібратися в новелах закону та його особливостях. На 
даний час законодавчого визначення поняття не має. 

Адміністративна процедура - офіційно встановлений порядок розгляду 
та вирішення органами публічної адміністрації справ фізичних та юридичних 
осіб, спрямований на прийняття адміністративного акта або укладання адмі-
ністративного договору.  

Постановою Верховного Суду від 25 липня 2019 року у справі 
№826/13000/18 дано визначення правової процедури (fairprocedure – справе-
длива процедура) є складовою принципу законності та принципу верховенст-
ва права і передбачає правові вимоги до належного прийняття актів органами 
публічної влади. Правова процедура повної перевірки декларації особи Наці-
ональним агентством встановлює чітку послідовність дій проведення такої пе-
ревірки із зазначенням способів та методів її здійснення, підстав, порядку, 
форм та строків такої діяльності. ( постанова) 

Проект Закону України «Про адміністративну процедуру» під адмініст-
ративною процедурою розуміє – визначений законом порядок розгляду і ви-
рішення справ. 

Слід звернути увагу на ч. 2 ст. 19 Конституції України, яка визначає, що 
орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані  діяти лише на підставі, в межах повноважень та у способи, що пе-
редбачені Конституцією та законами України. 
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Важливість дотримання адміністративної процедури зазначено і в Рі-
шенні Конституційного Суду України від 28 лютого 2018 року у справі №1-
1/2018 процедура розгляду та ухвалення парламентом законопроектів та пра-
вок до законопроектів повинні ґрунтуватися на принципах на принципах , ви-
значених Конституцією України. Недотримання цих принципів або нехтуван-
ня ними порушує демократичні вимоги щодо конституційної процедури розг-
ляду та ухвалення законопроектів, а також ставить під сумнів легітимність 
прийнятих законів.  

Конституційний Суд України дійшов висновку, що порушення конститу-
ційної процедури розгляду та ухвалення проекту Закону №9073 під час його 
прийняття в цілому на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради Укра-
їни 3 липня 2012 року мали системний характер та істотно вплинули на оста-
точний результат прийняття закону.  

Отже,  дотримання встановленої Конституцією України процедури розг-
ляду. Ухвалення та набрання чинності законами є однією з умов легітимності 
законодавчого процесу, у випадку її порушення конституційному контролю 
підлягає не зміст закону, а встановлена Конституцією України процедура його 
розгляду та ухвалення. ( Рішення КСУ) 

Закон регулює відносини органів виконавчої влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
інших суб’єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати функції 
публічної адміністрації, з фізичними та юридичними особами щодо розгляду і 
вирішення адміністративних справ шляхом прийняття та виконання адмініс-
тративних актів. 

 
СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ПОВЕДІНКИ 

Каміла Касьяненко, 
здобувачка фахової передвищої освіти спеціальності  

081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО «Відкритий  
міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Науковий керівник: Дмитро Стрілко, 
старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського  

інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний  
університет розвитку людини «Україна» 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства парадигма юридично значущої 

поведінки відіграє важливу пізнавальну та оцінну роль в концептуалізації ме-
ханізму правового регулювання та визначенні ефективності впливу права на 
суспільні відносини у площині динамічного праворозуміння. Динамічність, як 
ознака політичних, економічних, соціальних змін у суспільному розвитку, 
охоплює всі без винятку сфери і галузі науки. З метою еволюції права як соці-
ального інституту, який впливає на потреби основної дійової особи – сучасної 
людини, – декларується потреба масштабної перебудови права і держави, по-
зиціонується черговий етап мегазмін соціальних інститутів, норм та ціннос-
тей. Ці зміни відбуваються у площині юридично маркованої поведінки люди-
ни (особи). Масові заворушення, поява нових рухів, перешкоди в соціальній 
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сфері, зміна ідентичності громадян позначаються на поведінці, яка все ще де-
якою мірою тяжіє до усталених системних традицій. 

Актуальним для сфери правового регулювання є поділ поведінки на 
конформну (у термінах юридичної науки – правомірну) і таку, що порушує 
норми права, але зберігає ознаку юридичної значущості. Відповідно, залежно 
від соціального змісту та правової оцінки юридично значущу поведінку 
поділяють на головні види: 

а) правомірну поведінку – таку, що є соціально корисною чи допусти-
мою і відповідає нормам та принципам права; 

б) неправомірну поведінку, яка, своєю чергою, охоплює: правопорушен-
ня – протиправне, винне, соціально шкідливе діяння; об’єктивно непра-
вомірне діяння – протиправне, безневинне, соціально шкідливе діяння; злов-
живання правом – діяння, що може формально відповідати нормам права, але 
є суспільно шкідливим, порушує права і законні інтереси інших осіб. 

Ознаки, за якими відрізняють правомірну і неправомірну поведінку: 
1) різна (прямо протилежна) соціальна значущість цих видів правової 

поведінки; 
2) різна їх мотивація; 
3) різна правова регламентація (правомірна поведінка зазвичай регла-

ментується дозвільними або зобов’язувальними нормами, протиправна – за-
боронними); 

4) різні контролюючі функції держави щодо цих видів поведінки і різні 
їхні юридичні наслідки. 

Ознаки правомірної поведінки зумовлені властивостями, загальними 
для будь-якої юридично значущої поведінки – соціальною значущістю, інте-
лектуально-вольовим характером, об’єктивізацією, юридичною визначеністю 
тощо. Особливість правомірної поведінки визначається такими її ознаками: 

1) відповідністю нормам та принципам права (правомірністю); 
2) соціальною корисністю чи допустимістю. Правомірна поведінка є сус-

пільно корисною, якщо вона сприяє нормальному розвитку суспільства, ре-
алізації прав та виконанню обов’язків. Водночас суб’єкт права може діяти пра-
вомірно, але не завжди суспільно корисно (наприклад, правом допускається 
неучасть у виборах, відмова від народженої дитини). 

Правові норми реалізуються в правомірній поведінці суб’єктів права не 
автоматично, а тільки в тому разі, якщо вони опосередковані через право-
свідомість особистості (зокрема якщо брати до уваги колективних суб’єктів 
правомірного вчинку). 

Формуючись у середовищі під впливом права, його норм, поведінка осо-
бистості водночас ним чітко не визначається. Лише акумулюючись у свідо-
мості людини, вимоги права об’єктивуються, знаходять своє втілення у фак-
тичній правомірній поведінці. 

Крім свідомісного сприйняття права, по-іншому осягнути сенс позитив-
ної правової активності особистості не можна. Осмислюючи юридичні норми 
категоріями правосвідомості, індивідуум визначає їхнє значення для себе і дає 
їм свою суб’єктивну оцінку, усвідомлено сприймаючи їх. Із цього випливає, що 
правосвідомість індивідуума відіграє вирішальну роль у детермінації пра-
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вомірних дій людей, їхньої поведінки. Правосвідомість є джерелом, що 
викликає внутрішню готовність громадянина до реалізації правових норм, 
формує установку правомірної поведінки. 

Правопорушення як вид правової поведінки має негативний характер та 
є небажаним проявом юридично значущої поведінки людини. Визначення 
поняття й ознак правопорушення як виду поведінки людини має теоретичне і 
прикладне значення. 

Важливим етапом у з’ясуванні сутності правопорушення як виду право-
вої поведінки є здійснення класифікації правопорушень. Це дає змогу досить 
чітко розмежувати на науковій основі види правопорушень, сприяючи тим 
самим створенню найдоцільніших форм і методів боротьби з ними. 

Класифікацію правопорушень можна здійснити за різними критеріями: 
залежно від соціальної або особистої значущості – проступки (шкідливі пра-
вопорушення) і злочини (небезпечні правопорушення); за галузевою належ-
ністю – конституційні, кримінальні, адміністративні, цивільні, трудові, зе-
мельні, фінансові, дисциплінарні та інші; за сферами суспільних відносин або 
за сферами громадського життя – в економічній, політичній, екологічній, 
соціальнопобутовій, освітній сферах тощо; за галузями народного господар-
ства – у промисловості, на транспорті, у сільському господарстві; за видами 
юридичної діяльності – правопорушення у правотворчій і правозастосовній 
діяльності; за суб’єктами – вчинені деліктоздатною фізичною особою і вчи-
нені юридичною особою; за колом осіб – особові і колективні; за формами ви-
ни – умисні і необережні; за характером нормативно-правового припису – ма-
теріальні і процесуальні; залежно від оцінки завданої шкоди – правопору-
шення з матеріальним складом і правопорушення з формальним складом 
тощо. 

На прояви юридично значущої поведінки впливають чинники, які часто 
не залежать від людини але впливають на її поведінку та є необхідним для за-
побігання девіацій та формування правомірності поведінки громадян. Серед 
основних чинників, які впливають на поведінку особи виокремлено мораль, 
сім’ю, віру, культуру, існування можливості вибору, світогляд, мотивації, по-
долання страху, бажання самовизначення і самовираження, стиль, спосіб, 
умови і рівень життя, освіченість і обізнаність, дійсність, внутрішньоосо-
бистісні переконання і цінності, форми і способи владного дозволу і примусу, 
методи контролю свободи людини, організація суспільства, колектив, суспіль-
ні орієнтації і установки, та, мабуть, найважливіше – інтелект і воля, світо-
глядні цінності тощо. 
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З моменту проголошення незалежності нашої держави й дотеперішньо-

го часу масив підзаконних нормативно-правових актів не піддавався жодній 
цілісній й завершеній офіційній систематизації. Отже, визначення в законі 
оптимальних способів та шляхів такого упорядкування, наукове передбачення 
його результатів є важливим кроком на шляху до побудови правової держави. 

Основною причиною такого становища є недосконалість існуючої нор-
мативно-правової бази. Зокрема, чинна нормативно-правова база, що визна-
чає нормотворчу компетенцію Кабінету Міністрів України (Конституція 
України, Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р., Ре-
гламент Кабінету Міністрів України, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.07.2009 р.), не містить жодних правових приписів та 
вказівок про те: чи має Кабінет Міністрів України повноваження щодо упо-
рядкування виданим ним нормативно-правових актів; яким чином мають 
безпосередньо бути упорядковані нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 
України; які конкретні критерії повинні бути покладені в основу такої систе-
матизації. 

Ускладнює це те, що у науковому середовищі до сих пір не було чітких 
відповідей та рекомендацій з приводу можливих (належних) способів систе-
матизації зазначених нормативно-правових актів. 

За таких обставин необхідно вжити відповідних управлінських та зако-
нодавчих кроків. Так, потребує вдосконалення структура Секретаріату 
Кабінету Міністрів України (затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.08.2016 р.) шляхом включення до неї окремого управління, ос-
новною функцією якого буде проведення упорядкування нормативно-
правових актів Кабінету Міністрів України. 

Багаточисельні колізії між підзаконними нормативно-правовими акта-
ми, виданими органами публічної влади, об’єктивовані динамікою і тенден-
ціями розвитку правової системи України. Систематизація цих актів усуває 



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                367 

 

колізії та спричиняє одночасно позитивний ефект прикладного характеру, 
який полягає у: 

1) приведенні підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до 
Конституції та законів України; 

2) встановленні необхідності текстуальних змін чинних нормативнопра-
вових актів; 

3) подоланні множинності однотипного правового регулювання; 
4) появи в подальшому компактних за змістом та структурою норматив-

них актів. 
Співставлення за різними критеріями (алфавітним покажчиком, хроно-

логією, видом нормативного акту, галузевою належністю та предметом право-
вого регулювання, владною компетенцією) офіційних текстів багатьох підза-
конних нормативно-правових актів, яке має місце під час їхньої систематиза-
ції: дає можливість виявити та усунути дублюючі та однотипні за змістом 
приписи, в т.ч. й ті, що були прийняті пізніше; з’ясувати зміст і характер юри-
дичних колізій між підзаконними нормативно-правовими актами, причини, 
шляхи їхнього усунення; встановити вплив систематизації підзаконних нор-
мативно-правових актів на усунення прогалин у законодавстві України. 

Одночасно з цим систематизація підзаконних нормативно-правових 
актів дозволяє визначити акти, що втратили своє регулятивне значення з тих 
чи інших причин, тим самим, створити належні умови для припинення їх дії з 
метою подальшої оптимізації й зручності у користуванні великими масивами 
підзаконного нормативно-правового матеріалу. 

Окремо слід звернути увагу на організаційні та методичні аспекти подо-
лання правових колізій під час систематизації підзаконних нормативноправо-
вих актів. В одних випадках офіційними інкорпораторами (упорядниками) за-
лучаються до процесу систематизації зацікавлені органи публічної влади, інші 
особи вже після попереднього групування (складення реєстрів) чинних актів 
та таких, що втратили чинності, актів, що потребують текстуальних змін та 
враховуються їхні пропозиції. В інших випадках, навпаки, зацікавлені органи 
публічної влади, інші особи безпосередньо за власною ініціативою або дору-
ченням готують аналогічні матеріали. Необхідно сформулювати універсаль-
ний управлінський алгоритм з цього питання, який має бути впроваджений в 
діяльність вищих та центральних органів виконавчої влади в Україні. 

Одним із важливих результатів, спрямованих на подолання правових 
колізій під час систематизації підзаконних нормативно-правових актів, є 
формування переліку нормативно-правових актів із чіткою постатейною 
вказівкою про те, між якими юридичними приписами необхідно усунути пра-
вові колізії, пропонуються та відповідним чином формуються шляхи оп-
тимізації змісту підзаконних нормативно-правових актів. 
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Жодне законодавство не може врахувати всю різноманітність суспільних 
відносин, які вимагають правового регулювання. Тому на практиці правоза-
стосовчої діяльності виникають ситуації, коли необхідно вирішувати кон-
кретні справи, а правової норми, яка б регулювала ці конкретні відносини, 
немає. Тобто має місце прогалина у праві чи прогалина у законі. 

Наявність прогалин у праві свідчить про відповідні недоліки правової 
системи. Проте вони об’єктивно можливі, а в деяких випадках неминучі. Про-
галини у праві виникають з наступних причин: 

1) внаслідок того, що законодавець не зміг охопити формулюванням 
нормативного акта усе різноманіття життєвих ситуацій, які вимагають право-
вого регулювання; 

2) внаслідок недоліків юридичної техніки; 
3) внаслідок постійного виникнення нових суспільних відносин, яких на 

момент прийняття закону ще не існувало і вони не могли бути враховані зако-
нодавцем. 

Помилково було б вважати прогалинами такі випадки: 
• кваліфіковану мовчанку законодавця, коли він умисно залишає питан-

ня відкритим, утримується від прийняття норми, відносить вирішення справи 
за межі законодавства; 
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• свідоме віднесення питань на розсуд правозастосувача, коли законода-
вець розраховує на конкретизацію його законодавчої волі правозастосовними 
та іншими правовими актами. 

Оскільки зовсім уникнути прогалин неможливо, то слід знайти засоби їх 
оперативного заповнення: усунення чи подолання. Єдиним засобом усунення 
прогалин є правоутворююча діяльність державних органів. Однак, якщо про-
галина виявлена в ході правозастосування, то швидке прийняття необхідних 
правових норм не завжди можливе, тому правозастосовчі органи використо-
вують оперативні засоби подолання прогалин: аналогію закону та аналогію 
права. 

Аналогія закону – це вирішення справи або окремого юридичного пи-
тання на основі правової норми, розрахованої на подібні випадки. Викори-
стання аналогії закону передбачає застосування окремої, конкретної норми 
нормативно правового акта, а тому не можна ототожнювати аналогію закону і 
застосування нормативного акта, оскільки нормативний акт поєднує багато 
норм права. Ці норми можуть мати різний зміст, регулювати різні правовідно-
сини і виключати аналогію. З таких же причин неможливе застосування за 
аналогією закону цілого комплексу норм, що входять у правовий інститут. 

Варто зазначити, аналогія виключається, якщо вона прямо заборонена 
законом або якщо закон пов'язує настання юридичних наслідків з наявністю 
конкретних норм. 

Аналогія права – це вирішення справи або окремого юридичного пи-
тання на основі принципів права, загальних засад і змісту законодавства. Мо-
ва перш за все йде про такі принципи права, як справедливість, гуманізм, 
рівність перед законом та ін. Подібні принципи закріплюються в Конституції 
України та інших законах. 

Аналогія права застосовується тоді, коли: немає норми, яка прямо пе-
редбачає даний випадок; немає норми, яка передбачає подібний випадок. 

При вирішенні справи за аналогією закону і аналогією права необхідно 
дотримуватися таких умов: 

1) аналогія допустима лише у разі повної відсутності або неповноти пра-
вових норм; 

2) суспільні відносини, до яких застосовується рішення за аналогією, по-
винні бути врегульовані хоча б у загальній формі, тобто перебувати у сфері 
правового регулювання; 

3) наявність подібності (аналогії) аналізованих обставин і обставин, пе-
редбачених наявною нормою, повинна бути в істотних, юридичне рівнознач-
них ознаках; розбіжність — у деталях, у неістотному; 

4) пошук норми, яка регулює аналогічний випадок, має йти спочатку в 
актах тієї самої галузі права, у разі відсутності такої — в іншій галузі та у зако-
нодавстві в цілому; 

5) вироблене в ході використання аналогії правове рішення не повинно 
суперечити дії розпоряджень закону, його меті; 

6) обов'язково має бути вмотивоване пояснення причин застосування 
рішення за аналогією до даного випадку. 
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Таким чином, застосування права за аналогією — це не самовільне 
вирішення справи. Прийняття рішення здійснюється відповідно до державної 
волі, яка виражена у правовій системі в цілому або в окремих нормах права, 
що регулюють подібні відносини. 

Аналогія закону й аналогія права мають обмежену сферу використання. 
Аналогія припустима в цивільному, трудовому і в деяких інших галузях права. 
У кожному конкретному випадку рішення, що було прийняте за допомогою 
аналогії закону чи права, має значення тільки для даного конкретного випад-
ку і не має обов'язкової сили для схожих випадків. У кримінальному й 
адміністративному праві аналогія виключається, оскільки діє непорушний 
принцип – «немає правопорушення без вказівки на це в законі», що служить 
гарантією захисту особи. Використовувати аналогію можуть тільки компе-
тентні органи з дотриманням усіх процесуальних норм (з повідомленням, що 
рішення прийнято на основі застосування аналогії). 

Аналогія закону і аналогія права становлять єдиний правовий інститут у 
механізмі правового регулювання, головною функцією якого є казуальне по-
долання прогалин у праві з метою забезпечення відповідності між правом як 
динамічною системою і розвитком суспільних відносин, а також з метою 
найбільш повної та оперативної реалізації завдань правового регулювання. 
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Незмінність і незворотність зовнішньоекономічного курсу України на 
інтеграцію до Європейського Союзу вимагає запровадження високих 
європейських стандартів і нормативів у соціальній сфері і перш за все у сфері 
захисту людей з інвалідністю. Світовою спільнотою визнано, що людям з 
інвалідністю має бути надана можливість та створені умови для того, щоб 
вони мали змогу брати повноцінну участь у всіх сферах суспільного життя 
нарівні з іншими категоріями громадян. Однією з провідних серед таких сфер 
є праця. 

Законодавство з працевлаштування можна поділити на 2-і групи: 
1. Міжнародні акти (Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, Кон-

венція МОП про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів та ін.) 
2. Вітчизняні нормативно-правові акти: 
а) загальне трудове законодавство (Кодекс Законів про Працю України, 

Закони України «Про зайнятість населення», «Про відпустки», «Про охорону 
праці») 

б) спеціальне законодавство («Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні») 

Інвалідам, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, нада-
ються безкоштовні послуги з пошуку і підбору підходящої роботи. Маємо на 
увазі також той факт, що далеко не кожен інвалід, що бажає працевлаштува-
тися, володіє спеціальністю, яка користується попитом на ринку праці. В 
цьому випадку громадянин потребує підвищення кваліфікації чи перепідго-
товки. 

Професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування України на випадок без-
робіття, також як і виплат матеріальної допомоги на період навчання. 

В свою чергу законодавство зобов’язує роботодавців забезпечити робо-
чими місцями інвалідів. Норматив робочих місць для інвалідів встановлено в 
розмірі 4 % від чисельності штатних працівників, а для ПОУ, де працює від 8 
до 25 чоловік, - одне робоче місце. Дана норма поширює свою дію на юридич-
них осіб всіх форм власності і на ФОП, які використовують найману працю. 
(Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») 
За невиконання даної норми передбачені адміністративно-господарські 
санкції у вигляді штрафу. Проблема в тому, що санкції не передбачені для 
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юридичних осіб державної форм власності. Тому найскладніша ситуація із 
працевлаштуванням склалась у державному секторі. 

Не менш важливою проблемою є фіктивні робочі місця, оформлення 
трудових відносин на неповний робочий день з мінімальною оплатою. 
Натомість людина фактично не з’являється на робочому місці, лише отримує 
кошти. Працевлаштування осіб із незначними порушеннями (ІІІ група) доз-
воляє роботодавцю і виконувати вимоги держави щодо квот, і уникати 
надмірних витрат на створення відповідних умов. Статистичні дані свідчать, 
що перевага надається особам з інвалідністю ІІІ групи, і що особи із психо-
соціальною формою інвалідності перебувають чи у не найгіршому становищі. 

З одного боку, особи з інвалідністю володіють усіма трудовими правами, 
що й особи без інвалідності, а з іншого, держава надає низку гарантій для лю-
дей з інвалідністю, метою яких є їх включення на ринок праці. Однак додат-
кові гарантії людям з інвалідністю на ринку праці, які начебто мали надати 
захист цій категорії осіб, в багатьох випадках стають тягарем для роботодавця. 
Зокрема, відповідно до вимог статті 26 КЗпП під час прийняття на роботу не 
встановлюється випробування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу 
відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Це унеможливлює 
підтвердження професійних якостей такої особи. Норми статті 172 КЗпП пе-
редбачають, що на прохання осіб з інвалідністю роботодавець має встановити 
неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові 
умови праці. Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпра-
цьованому часу або залежно від виробітку. Цією ж статтею передбачається, що 
залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт та робіт у нічний час без 
їхньої згоди не допускається. 

Забезпеченню ефективної зайнятості інвалідів на відкритому ринку 
праці перешкоджає відсутність супроводу їх працевлаштування та дальшої 
соціально-трудової адаптації. З огляду на це запропоновано підходи щодо 
формування та реалізації в Україні механізму супроводу працевлаштування 
інвалідів, що передбачають створення у складі державної служби зайнятості 
інституції, головним завданням якої має стати сприяння інвалідам у пошуку 
роботи, навчання їх навичкам орієнтування в соціальному середовищі, вияв-
лення потреби в приведенні робочого місця та виробничого середовища у 
відповідність до індивідуальних психофізіологічних потреб інвалідів, надання 
інвалідам допомоги в освоєнні робочого місця та здійснення моніторингу рів-
ня соціально-трудової їх адаптації. 
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Здійснено аналіз наукових позицій, законодавства та судової практики 

щодо визначення об’єкту такого кримінального правопорушення, як торгівля 
людьми (ст.149 КК України). Визначено та аргументовано, що безпосереднім 
об’єктом торгівлі людьми є суспільні відносини, що забезпечують свободу, 
особисту недоторканість людини та її честь 

Серед широкого спектру кримінальних правопорушень, що посягають 
на соціальні цінності, особливе місце посідає торгівля людьми, або так зване 
сучасне рабство, що набуває великих масштабів у сучасному світі. Зокрема, 
дискусійними виявляються питання щодо об’єкту цього кримінального пра-
вопорушення та його місця в системі об’єктів кримінально-правової охорони, 
адже це питання має важливе теоретичне та практичне значення. Воно сприяє 
з’ясуванню соціальної суті даного кримінального  правопорушення, характеру 
і ступеня його суспільної небезпеки. 

Щодо визначення безпосереднього об’єкта даного кримінального  пра-
вопорушення у науковців немає одностайності. Так, Ю. С. Нагачевська основ-
ним безпосереднім об’єктом торгівлі людьми визначає свободу людини   [1, 
с.244]; Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, С.Я. Лихова та деякі інші вчені виділяють 
саме фізичну свободу у якості  об’єкта [2, с. 278]; М. І. Мельник та М. І. Хавро-
нюк – свободу, честь і гідність, а також волю (за винятком «випадків, коли 
угода, об’єктом якої є людина, укладається за згодою цієї ж людини») [3, c. 
353]; Я. Г. Лизогуб – свободу та особисту недоторканість. Виділяються з цього 
кола В. В. Лизогуб з А. М. Орлеаном, говорячи про громадську моральність як 
об’єкт  даного  кримінального  правопорушення [4, c. 103]. 

Аналіз питання, який же об’єкт поставлений під охорону кримінально-
правовою нормою щодо торгівлі людьми, потребує уточнення змісту деяких 
понять, що є предметом спорів. Оскільки більшість дослідників погоджується, 
що свобода людини є безпосереднім об’єктом торгівлі людьми, доцільним 
уявляється розкриття саме цього поняття. Стаття 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод   гарантує право кожного на свободу та осо-
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бисту недоторканність. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у 
рішенні у справі «Бозано проти Франції» зазначив, що під правом на свободу 
в контексті ст. 5 Конвенції слід розуміти фізичну свободу особи, при цьому 
право на свободу і особисту недоторканність розглядається як єдине сполу-
чення слів і має на увазі захист «від будь-якого свавільного процесуального чи 
матеріального зазіхання на особисту свободу» з боку державних  органів. Що  
ж до поняття «особиста  недоторканність», то під ним розуміється «гарантія  
від арешту  і попереднього  ув’язнення». 

У ст. 5 Конвенції розглядається питання про захист саме фізичної свобо-
ди, а також про захист від незаконного арешту або затримання. Фізична сво-
бода походить від поняття «локомоція» (у перекладі з латинської locus – місце 
та motio – рух), яким охоплюється сукупність узгодження рухів, за допомогою  
яких людина активно пересувається у просторі. Відштовхуючись від вищеска-
заного, приходимо до висновку, що свобода як об’єкт торгівлі людьми повин-
на розумітися саме як фізична свобода, більше того, вона повинна розгляда-
тися поряд із особистою недоторканістю, щоб більш повно охопити захист 
людини від будь-якого свавільного матеріального зазіхання на її особисту сво-
боду. 

Отже, не можна ототожнювати  такі поняття, як «воля» та «свобода», 
тому вони повинні розглядатися як самостійні об’єкти. На основі вищевикла-
деного, у випадку добровільності згоди особи щодо торгівлі нею, варто  гово-
рити саме про категорію «волі»: особа самостійно робить свій вибір. Тобто 
свобода людини  завжди стоїть  під загрозою, коли мова йде про торгівлю 
людьми, а воля людини – лише в  тих випадках, коли не можна  говорити про 
добровільну згоду людини на  вчинення щодо неї цього  протиправного  діян-
ня. 

Чинне законодавство не містить визначення понять гідності та честі, 
оскільки вони є морально-етичними категоріями і одночасно особистими не-
майновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судово-
го захисту. Зокрема, під гідністю розуміють визнання цінності кожної фізич-
ної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, а з честю пов’язується по-
зитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на 
відповідності її  діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро  і  
зло. 

У цілому, узагальнюючи судову практику, можна зазначити, що Суд 
кваліфікує покарання як таке, що принижує гідність, якщо воно спонукає по-
терпілого діяти проти своєї волі і совісті, викликає у нього почуття страху, 
пригніченості, неповноцінності, здатне зламати його фізичний та моральний 
опір, принижує  чи  ображає  його гідність. При цьому рівень страждань є 
дещо нижчим за той, що спричиняється  нелюдським поводженням, але до-
статнім для того, щоб  констатувати  наявність порушення статті 3 Конвенції. 

Отже, безпосереднім  об’єктом торгівлі людьми є суспільні відносини, 
що забезпечують свободу, особисту недоторканість людини та її честь. Додат-
ковим  факультативним  об’єктом виступають воля та гідність, причому вони є 
взаємовиключними поняттями: якщо відсутня воля особи, то здійснюється 
посягання на гідність особи, якщо ж людина добровільно погоджується на 
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вчинення щодо неї цього  кримінального  правопорушення, то, відповідно, не 
можна говорити про посягання на її гідність. Також додатковими об’єктами 
можуть виступати життя, здоров’я, статева свобода, трудові права, нормальна 
діяльність державного апарату тощо. 

Загалом же дане питання потребує  подальших досліджень, удоскона-
лення теоретичної  аргументації та  практичної діяльності в цій галузі. 
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Кримінальна відповідальність — це правова оцінка державою в особі 
уповноважених  органів  злочинного діяння. 

Підставами кримінальної відповідальності є: 1) наявність юридичного 
факту - вчинення діяння, забороненого кримінальним законом; 2) таке діяння 
за соціальним змістом завдало або загрожувало завдати шкоду певним благом 
або іншим цінностям; 3) зазначене вище діяння вчинено фізичною  осудною 
особою, яка досягла встановленого в законі віку кримінальної відповідальнос-
ті; 4) під час вчинення діяння особа не перебувала під впливом будь-якої сили 
або примусу, яким вона не могла протистояти; 5) відсутні інші обставини, які 
відповідно до закону виключають злочинність діяння. 

Ці критерії обумовлюють сутність і специфіку злочину певного виду та 
пов'язані з такою категорією кримінального права, як склад злочину. Таке 
розуміння питання, що розглядається, дає можливість констатувати, що 
підставою кримінальної відповідальності є вчинення суспільно небезпечного 
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діяння, яке містить ознаки складу кримінального  правопорушення. 
Підставою кримінальної відповідальності (ст. 2 КК) є вчинення особою 
суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального  правопору-
шення передбаченого  кримінальним законом. 

Виділення окремих видів складів кримінальних  правопорушень (їх 
класифікація) має важливе значення для пізнання окремих складів криміна-
льних  правопорушень і встановлення їх істотних ознак і в кінцевому підсумку 
- для точної кваліфікації кримінального  правопорушення. Склади можна 
класифікувати за різними критеріями: за ступенем суспільної небезпечності; 
за структурою, тобто за способом опису ознак складу в законі; за особливістю  
законодавчого  конструювання. 

Суспільна небезпечність злочину - це антисоціальна властивість, що 
об'єктивно існує, зумовлена всією сукупністю його негативних ознак, що 
свідчать про реальну можливість заподіяти  шкоду охоронюваним 
кримінальним законом суспільним відносинам. Причому слід відрізняти 
суспільну  небезпечність  як закріплену в законі певну нормативну абстракцію 
і небезпечність конкретно вчиненого кримінального  правопорушення. У 
кримінальному законі вона закріплюється лише як можливість (здатність) 
заподіяння шкоди, а при вчиненні конкретного злочину ця можливість 
перетворюється на дійсність і характеризує суспільну небезпечність саме 
цього кримінального  правопорушення. 

За ступенем суспільної небезпечності (тяжкості) розрізняють: 1) простий 
(іноді його називають "основний") склад кримінального  правопорушення - 
він містить основні ознаки кримінального  правопорушення і не містить ні 
обставин, що пом'якшують, ні таких, що обтяжують (кваліфікуючих). 
Наприклад, у ч. 1 ст. 185 КК України  дається  визначення крадіжки як 
таємного викрадення чужого майна (без таких, що пом'якшують чи 
обтяжують покарання обставин); 2) склад кримінального  правопорушення з 
обставинами, що пом'якшують (так званий привілейований склад), що 
характеризується обставинами, які значною мірою знижують суспільну 
небезпечність і караність певного виду злочину (наприклад, умисне вбивство, 
вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України) або 
вбивство при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК України); 3) 
склад із кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, які обтяжують  
відповідальність і  впливають на кваліфікацію. 

Кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і 
злочини. Після  внесення змін до ККУ було виключено поняття злочин 
середньої тяжкості, а всі злочини, які раніше так класифікувалися, 
вважатимуться нетяжкими. 

Кримінальні правопорушення в ККУ поділяються на: кримінальні 
проступки (основне покарання не пов’язане з позбавленням  волі, а штраф не  
перевищує 3 000 нмдг); злочини невеликої тяжкості (основне покарання — до 
5 років позбавлення волі або штраф до 10 000 нмдг); тяжкі злочини (основне 
покарання — до 10 років позбавлення волі або штраф до 25 000 нмдг); 
особливо тяжкі злочин (основне покарання — понад 10 років позбавлення  
волі або штраф понад 25 000 нмдг). 
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РОЗДІЛ 3 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДИСКРИМІ-

НАЦІЇ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
Валентина Костіна,  

докторка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи і соціаль-
ної педагогіки Харківського національного педагогічного  

університету імені Г. С. Сковороди 
 
За статистичними даними МОН в результаті розвитку інклюзивного на-

вчання в Україні у 2021/2022 н. р. кількість учнів з особливими освітніми пот-
ребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти збільшилась 
на 7608 осіб і становить 32686 здобувачів. Кількість інклюзивних класів зрос-
ла на 4535 одиниць і становить 23216 класів. З метою створення особистісно 
орієнтованого навчання в інклюзивних класах введено 22758 ставок асистен-
тів вчителя, що на 5543 більше, ніж у минулому році. Кількості закладів зага-
льної середньої освіти з інклюзивними класами зросла у 2,7 разів і становить 
– 7136 закладів. У 708 закладах професійної (професійно-технічної) освіти на-
вчалися 4 223 учнів [1]. Враховуючи поширення інклюзивного простору та 
щорічне зростання дітей з особливими освітніми потребами в різних типах 
закладів системи освіти, важливим напрямом професійної освіти є підготовка 
майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дискримінації щодо ді-
тей з особливими освітніми потребами з метою підвищення ефективності 
здійснення відповідного виду професійної діяльності в системі закладів осві-
ти. 

Дослідження проблеми дискримінації та її запобігання стали предметом 
наукових пошуків вітчизняних та закордонних науковців. Аналіз дослідження 
І. Янковець показав, що науковцем висвітлено історичний розвиток уявлень 
про рівність у різні часи та запропоновано періодизацію розвитку уявлень про 
дискримінацію (нерівність) як правове явище, що складає п’ять таких етапів 
[2, с. 4]: 1) інституціоналізація дискримінації (нерівності) як способу збере-
ження влади панівних соціальних груп над підпорядкованими (до ХІІІ ст.); 2) 
формування елементів правового статусу, рівнозначного для всіх соціальних 
прошарків (ХІІІ-XVIII ст.); 3) інституціоналізація рівності як основи правового 
статусу особи (XVIII ст. - сер. XX ст.); 4) термін «дискримінація» вперше вико-
ристано у міжнародно-правовому документі (Загальна декларація прав люди-
ни, 1948), а також визначено зобов’язання держав-підписантів стосовно захи-
сту від дискримінації чи підбурювання до неї; 5) захист від дискримінації за-
безпечено на міжнародному рівні підписанням Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (1950 р.) та визнанням юрисдикції міжнарод-
ного Європейського суду з прав людини згідно з положеннями Конвенції та 
Протоколів до неї (стаття 14 Конвенції про заборону дискримінації). Корис-
ними для майбутніх фахівців соціальної галузі є визначені дослідницею етапи 
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становлення сучасних уявлень про суть дискримінації та особливості її профі-
лактики, які можна використовувати під час розробки та організації соціаль-
но-виховних заходів для здобувачів різних рівнів освіти та їхнього оточення з 
метою запобігання поширення проблеми дискримінації в середовищі закладів 
освіти.  

Вивчення та узагальнення закордонного нормативного забезпечення 
дозволили виявити низку важливих документів, що можна використовувати 
для обґрунтування необхідності та визначення змісту професійної підготовки 
майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики будь яких проявів дис-
кримінації та насилля до дітей з особливими освітніми потребами у середо-
вищі закладів освіти: «Від образи до включення»: Азіатсько-Тихоокеанський 
звіт про знущання в школі, насильство та дискримінацію на основі сексуаль-
ної орієнтації та гендерної ідентичності, ЮНЕСКО, 2015 [4]; «Шкільне наси-
льство та булінг»: Глобальна доповідь про стан справ, ЮНЕСКО, 2017 [8]; Бо-
ротьба з насильством та булінгом у школах: Дія ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, 2017 [3]; 
«Зростання в нерівності»: гендерні та соціально-економічні відмінності в здо-
ров’ї та добробуті молодих людей, ВООЗ, 2013/2014 [5]; «Насильство та булінг 
у навчальних закладах». Досвід дітей та молоді з інвалідністю, ЮНЕСКО, 2021 
[9]; «Інклюзія та освіта: все означає все». Центральна та Східна Європа, Кав-
каз та Центральна Азія, ЮНЕСКО, 2021 [6]; «Шкільне насильство та знущан-
ня над дітьми з обмеженими можливостями в регіоні Східної та Південної 
Африки: Оцінка потреб», Леонард Чешир, ЮНЕСКО, 2022 [7]. Спираючись на 
ідеї, які висвітлено в вищезазначених документах, можна виокремити такі ва-
жливі напрями у профілактиці проявів дискримінації до дітей з особливими 
освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти: профілактика дис-
кримінації осіб з обмеженими можливостями; профілактика дискримінації 
осіб за гендерною ознакою; профілактика дискримінації осіб за соціальним 
статусом; профілактика дискримінації осіб за релігійними, етнічними чи ку-
льтурними розбіжностями; профілактика дискримінації осіб за зовнішнім ви-
глядом; профілактика дискримінації осіб за сексуальною орієнтацією та ста-
тевим самовираженням та ін.  

У Глобальній доповіді ЮНЕСКО про стан справ: «Шкільне насильство та 
булінг» наголошено, що «сектор освіти, співпрацюючи з іншими секторами та 
іншими зацікавленими сторонами, несе відповідальність за захист дітей та 
молодих людей від насильства та забезпечення безпечного та інклюзивного 
середовища навчання, а школа також є місцем, де можна: змінити ставлення 
до насильства та навчитися ненасильницькій поведінці; прищепити розумін-
ня прав людини, гендерної рівності, цінностей поваги та солідарності та нави-
чок спілкування, переговорів та мирного вирішення проблем» [8, c.33]. Озна-
йомлення майбутніх фахівців соціальної галузі зі змістом вищезазначеного 
документа дозволить їм, на наш погляд, опанувати суть та особливості норма-
тивного забезпечення, а також вивчити досвід професійної діяльності з запо-
бігання та подолання проблеми проявів дискримінації у середовищі закладів 
освіти за кордоном.  

Отже, для забезпечення формування готовності майбутніх фахівців до 
створення умов для запобігання різних видів дискримінації до дітей з особли-
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вими освітніми потребами в умовах закладів освіти має бути реалізовано такі 
основні напрями їхньої професійної підготовки: до профілактики проявів 
дискримінації до дітей у різних типах закладів освіти; до профілактики дис-
кримінації за гендерною ознакою; до профілактика дискримінації за соціаль-
ним статусом; до профілактика дискримінації за релігійними, етнічними чи 
культурними розбіжностями; до профілактики дискримінації за зовнішнім 
виглядом; до профілактики дискримінації за сексуальною орієнтацією та ста-
тевим самовираженням тощо.  

Перспективним напрямом подальших досліджень є обґрунтування та 
розробка навчально-методичного забезпечення для здійснення процесу про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до організації анти-
дискримінаційного інклюзивного середовища для дітей з особливими освіт-
німи потребами у різних закладах освіти. 

Список використаних джерел: 
1. Інклюзивне навчання (статистичні дані). Міністерство освіти і 

науки України. https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/stati-
stichni-dani (дата звернення: 24.04.2022). 

2. Янковець І. В. Дискримінація та інституційний механізм її подо-
лання в Україні. Дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 
галузі «08» право за спеціальністю «081» право.  Національний універси-
тет «Одеська юридична академія». Одеса. 2020. 300 с. 

3. Combating violence and  bullying in schools: UNESCO’s AC-
TION. 2017.URL:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247999?2=null
&queryId=0e928b13-b2cc-4060-b691-a423801daf33 (accessed: 20.04.2022). 

4. From insult to inclusion: Asia-Pacific report on school bullying, violence 
and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity.  2015. 
URL:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235500?2=null&queryId=2
a2758ee-ab4d-4529-883a-47470011305e (accessed: 20.04.2022). 

5. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young 
people’s health and well-being.  2013-2014. URL:https://www.euro.who.int-
/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-
Report.pdf (accessed: 20.04.2022). 

6. Inclusion and education: all means all. CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE, CAUCASUS AND CENTRAL ASIA. 2021.URL:https://unesdoc.-
unesco.org/ark:/48223/pf0000375490?25=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-
b39d-b29ec7654643 (accessed: 20.04.2022). 

7. School Violence and Bullying of Children with Disabilities in the Eastern 
and Southern African Region: A Needs Assessment by Leonard Cheshire.  2022. 
URL:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381171?1=null&queryId=a9
e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643 (accessed: 20.04.2022). 

8. School violence and bullying: global status report.  2017. 
URL:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970?4=null&queryId=0
e928b13-b2cc-4060-b691-a423801daf33 (accessed: 20.04.2022). 

9. Violence and bullying in educational settings. The experience of children 
and young people with disabilities.  2021. URL:https://unesdoc.unesco.org-

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/stati-stichni-dani
https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/stati-stichni-dani
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247999?2=null&queryId=0e928b13-b2cc-4060-b691-a423801daf33
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247999?2=null&queryId=0e928b13-b2cc-4060-b691-a423801daf33
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235500?2=null&queryId=2a2758ee-ab4d-4529-883a-47470011305e
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235500?2=null&queryId=2a2758ee-ab4d-4529-883a-47470011305e
https://www.euro.who.int-/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report.pdf
https://www.euro.who.int-/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report.pdf
https://www.euro.who.int-/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report.pdf
https://unesdoc.-unesco.org/ark:/48223/pf0000375490?25=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643
https://unesdoc.-unesco.org/ark:/48223/pf0000375490?25=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643
https://unesdoc.-unesco.org/ark:/48223/pf0000375490?25=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381171?1=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381171?1=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970?4=null&queryId=0e928b13-b2cc-4060-b691-a423801daf33
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970?4=null&queryId=0e928b13-b2cc-4060-b691-a423801daf33
https://unesdoc.unesco.org-/ark:/48223/pf0000378061?20=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643


Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                381 

 

/ark:/48223/pf0000378061?20=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-
b29ec7654643 (accessed: 20.04.2022). 

 
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОР-
ГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
Наталія Сайко, 

докторка педагогічних наук, професорка, доцентка кафедри психології та 
педагогіки Національного університету 

 «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
Події, які відбулися в Україні, соціальні, політичні, економічні, культур-

ні зміни всіх сторін життя суспільства стали причиною виникнення гострих 
психологічних проблем серед дорослих та дітей. Низку яких можна вирішити 
та запобігти їх появі, використовуючи педагогічні методи. Одним з таких пе-
дагогічних методів є культурно-дозвіллєва діяльність.  Організація культурно-
дозвіллєвої діяльності покликана створити сприятливі умови для морально-
психологічного, інтелектуального, художньо-естетичного життя дітей загаль-
ної середньої школи.   

У контексті культурно-дозвіллєвої діяльності велику роль відіграє аналіз 
динамічних сил та джерел культуротворчого процесу, а саме дозвілля. Ця 
проблема особливо актуальна в Україні, в якій склалася принципово нова сус-
пільно-політична й економічна ситуація: моностилістична культура змінилась 
полістилістичною, загострились суперечності між новими соціальними стату-
сами осіб та культурною складовою цих соціальних статусів.   

Вільний час є домінуючим простором, у якому відбувається фізичний та 
духовний розвиток людини, її соціалізація. До цієї проблеми зверталися пред-
ставники класичної педагогічної думки (Я. Коменський, А. Макаренко, 
В. Сухомлинський, С. Шацький, К. Ушинський), пов’язуючи вільний розвиток 
особистості з правильною організацією її життєдіяльності, ураховуючи фактор 
вільного часу. Науковий інтерес становлять роботи сучасних учених, які 
зробили значний внесок у розробку проблеми організації вільного часу 
учнівської молоді (Г. Бочарова, Г. Євсєєва,  Д. Махов, С. Шмаков та ін.). У їхніх 
роботах висвітлено проблеми раціонального використання вільного часу 
учнів, визначено критерії культури вільного часу, розроблено нові сучасні 
форми й методи культурно-дозвіллєвої діяльності тощо.  

Особлива увага науковцями приділяється процесу підготовки і проблемі 
визначення знань, умінь та функцій провідних суб'єктів впливу. До обов'язко-
вих знань основного суб'єкта соціально-педагогічного діяльності належать: 
інформаційні, організаційні, корекційні та діагностичні (Л. Пундик [8]). В 
якості провідних умінь суб'єктів соціально-педагогічного впливу визначають-
ся комунікативні вміння (вести бесіду, діалог, дискусію тощо) [5]. До основних 
функцій діяльності соціального педагога належать: психологічна, правозахи-
ста, соціально-медична, соціально-побутова, морально-гуманістична, реклам-
но-пропагувна, попереджувально-профілактична, комунікативна, охоронно-
захисна, соціально-терапевтична й організаційна.  

https://unesdoc.unesco.org-/ark:/48223/pf0000378061?20=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643
https://unesdoc.unesco.org-/ark:/48223/pf0000378061?20=null&queryId=a9e0afa7-e5c5-4e18-b39d-b29ec7654643
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Звертаючись до  зарубіжного досвіду підготовки фахівців культурно-
дозвіллєвої діяльності, можемо констатувати, що  дозвіллєве обслуговування 
розуміється як невід'ємна складова усього спектру соціальних та культурних 
послуг. Існують різні назви професії спеціаліста дозвіллєвої сфери: Франція, 
франкомовні частини Бельгії та Швейцарії, Італія, Іспанія, Туреччина – 
«аніматор»; Великобританія –  «соціальний працівник», «спеціаліст по роботі 
з молоддю у громаді»; Канада  –  «соціальний працівник», Норвегія  –   
«соціоном», «соціальний педагог», «соціальний працівник»; Фінляндія  –   
«секретар з питань культури»; Німеччина – «соціальний працівник з людьми 
похилого віку», «педагог вільного часу», «організатор молодіжного та дитячо-
го дозвілля»; США  –   «рекреатор», «рекреатор-терапевт» [1].  

У сучасній вітчизняній системі освіти здійснюється підготовка таких фа-
хівців, як  соціальні педагоги, соціальні працівники, аніматори, які професій-
но організовують культурно-дозвіллєву діяльність. Провідну роль у цьому 
процесі варто надати соціальному педагогу, оскільки  культурно-дозвіллєва 
діяльність має базуватися на потужній педагогічній складовій.  При цьому не-
обхідним є орієнтація на розуміння культурно-дозвіллєвої діяльності як на: 
час відновлення сил дитини, що були втрачені нею у процесі навчальної 
діяльності (В. Гарбузенко [2]); час духовного розвитку особистості дитини, бо 
воно надає їй можливість вільного вибору суспільно значущих ролей, забезпе-
чуючи умови діяльності, що сприяють доцільному використанню її безмежних 
можливостей (М. Костенко [6]); сфера життєдіяльності дитини, що реалізує 
принцип гармонійної репродукції всіх її морально-естетичних якостей та 
здібностей, які формуються за умов тренування їх у процесі відповідної (твор-
чої, художньої, ігрової, спортивної і т.ін.) діяльності (О. Гончарук [3]); сукуп-
ність занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються безпосередні 
фізичні, психічні та духовні потреби здебільшого відновлювального характеру 
(С. Пащенко[7]); сукупність умов для діяльності дитини, метою якої є відпо-
чинок, розвага, гармонійний розвиток, а також сама ця діяльність (С. Харчен-
ко, Л. Ваховський, [9]); прекрасне середовище для розвитку дружби, това-
риськості, психологічної самостійності школярів, що через заняття у клубах, 
гуртках, а також участі в колективних іграх та забавах надає можливість ви-
ступити їм у нових соціальних позиціях і ролях, відмінних від тих, які вони 
виконують у навчальній діяльності (О. Гончарук [4]); умова опанування дити-
ною культурними цінностями, задоволення духовних потреб, оволодіння 
навичками й уміннями спілкування як із своїми однолітками й дорослими, 
так і культурно-дозвіллєвої (вокально-хорове і танцювальне виконавство, гра 
на музичних інструментах, фольклор, декоративно-ужиткові види творчості 
тощо) діяльності (І. Яворська[10]).  

До зазначених орієнтирів варто додати психотерапевтичний вплив ку-
льтурно-дозвіллєвої діяльності на особистість дитини. Це потребує формуван-
ня умінь у майбутніх соціальних педагогів щодо використання культурно-
дозвіллєвої діяльності як методу покращення психоемоійного стану особис-
тості, подолання внутрішніх проблем, які заважають успішно функціонувати у 
соціумі або як методу нейтралізації впливу психотравмуючих думок на особи-
стість.  
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Отже підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації культур-
но-дозвіллєвої діяльності в закладах освіти має враховувати сучасні процеси, 
що відбуваються у суспільстві та орієнтуватися на надання дітям фактичної 
волі проведення вільного часу, волі зміни занять, у рухливості й мінливості 
змісту вільного часу, у чітко вираженій спрямованості на творчу діяльність та 
психотерапевтичний ефект.       
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АКЦЕНТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З  ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕ-
НИМИ ОСОБАМИ В УМОВАХ  ВІЙНИ 2022 

Ірина Трубавіна, 
докторка педагогічних наук, професорка, доцентка  кафедри  педагогіки, 

психології  та інклюзивної  освіти  Тернопільського  обласного  комунально-
го  інституту післядипломної  педагогічної  освіти 

Проблема організації  соціальної  роботи з ВПО  в Україні в 2022 є  акту-
альною  внаслідок масовості явища -11 млн  людей в Україні є  переміщеними, 
з них  7 млн  в межах  України. Кожний 6й громадянин  України змінив місце 
проживання внаслідок агресії  РФ. Тому виникає  питання про  масовість  про-
блем ВПО, проблеми ресурсів місцевого населення приймаючих  громад, які  
допомагають  всім щирого  серця тим, хто  цього  потребує. Наш  досвід вирі-
шення подібних  проблем організації  соціальної  роботи з  ВПО  та приймаю-
чими громадами у 2014-2017 роках, власний досвід  ВПО, досвід  організації  
соціально-педагогічної  та психологічної  допомоги сім’ям з  дітьми в мовах  
військового  конфлікту дозволяє  говорити пропевні акценти щодо  організації  
та здійснення соціальної  роботи з  ВПО  в умовах війни, що є  метою  статті. 
Розкриємо  їх  в тезах: 

1. Є необхідність інституалізації  допомоги ВПО з  боку держави відразу 
при виникненні переміщення, а не через  1,5-2 місяця. Сьогодні швидше  за 
всіх реагують  НДО  і волонтери громади. Але їх  ресурсів замало  для вирі-
шення проблем. Вони вимагають  координації і єдиних  вимог.  Внаслідок від-
сутності своєчасної  інституалізації реєстрація ВПО  проводилася кілька разів 
– місцева, в базі, з  оновленою  справкою. Це черги, нерви, соціальні вибухи, 
незадоволення людей, загрози поширення ковіду тощо. 

2. Якщо  раніше соціальна робота спрямовувалася на вирішення про-
блем  соціалізації дітей та молоді, то  сьогодні це організаціясоціальної  робо-
ти з  сім’ями – перш  за все,- дистантними сім’ями, де головами родини з  під-
вищеним рольовим навантаженням, відповідальністю  за вирішення проблем 
родини  та її  долю є  жінки, які перебувають  в емоціях. Тому гендерний ком-
понент  соціальної  роботи є  надхвичайно  важливим і недостатньо  врахова-
ним. Сьогодні соціальна робота –це соціальна допомога, соціальнаадаптація і 
допомога в соціалізації  в умовах  війни. 

3. Важливим є  комплекс  екстрених  послуг сім’ям – по приїзду відразу 
на вокзалах, в гуманітарних  штабах, а також  довготривала впорядкована до-
помога сім’ям з  дітьми, вразливим категоріям населення в МКП. Потрібні 
стандарти  надання соціальних  послуг в цих  різних  видах  роботи, критерії  
ефективності роботи, ідеологія такої  роботи.  

4. Необхідним є  інформаційне забезпечення соціальної  роботи в умо-
вах  війни. Потрібна всебічна широка інформація про  можливі ресурси  у 
вирішенні проблем ВПО в приймаючій громаді. 

5. У всіх  ВПО є  психологічна травма, синдром постресового розладу, які 
потребують лікування медичними психологами, а не практичними психоло-
гами шкіл. Поки не вилікуються психологічні травми, важко  говорити про  
життєві перспективи  і життєві вміння. 
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6. Важливим є  впорядкування реєстрації  ВПО, видачі довідок про  
ВПО, оформлення заяв про  допомогу держави  для ВПО – єдине місце, на-
приклад, в Тернополі. – це міський центр  соціального  захисту населення, в 
який їдуть  люди з Тернополя і області, а це за 20000 осіб.Потрібно  було  б 
розбити по районах  ці черги і запис людей з  6 ранку на прийом  і по  гумані-
тарну допомогу. 

7. Складним є  питання про  задоволення базових  потреб  ВПО  - чи го-
дувати, чи ні, на скільки  часу селити, в яких  умовах – стандарту немає.  

8. Допомога в працевлаштуванні – на момент  2 тижнів війни  статус  
безробітного  не надавався без  трудової  книжки, роботи  не було  такій кіль-
кості людей. 

9. Проблеми є щодо  впорядкування оплати  за житло  в своїх  регіонах –
люди не живуть, послуги не споживають, але мають  платити чималі суми  без  
роботи  і з  допомоги держави. 

10. Відсутні життєві вміння у жінок з  числа ВПО  - прийняття рішень і 
критичного  мислення, комунікативні, вміння керувати  своїм станом і впли-
вати  на оточення. Прийняття рішень  має  бути  виваженим  з критерієм – 
пріоритет прав дитини, спрямованим  на задоволення базових  потреб лю-
дей – в житлі, їжі, безпеці. 

11. Потрібна робота з  формування життєвих  перспектив у дітей і дорос-
лих. Це є  важливим з  огляду патріотизму, майбутньої  суб’єктності у дітей і 
дорослих, самостійності в житті. Внаслідок стресу ця робота є  утрудненою  до  
позбавлення психологічних  травм. 

12. Сім’ям ВПО у СЖО потрібен  соціальний супровід протягом  року для 
подолання кризи родини, вирішення її  складних  проблем командою  
фахівців за єдиним планом. 

13. Соціальна робота повинна враховувати  особливості проживання лю-
дей в МКП, типовість їх  проблем, можливість  організувати  групову роботу з  
надання соціальних  послуг. В той час  як свідчить  досвід, в МКП  соціальні 
працівники громади не доходять. Вони обмежуються допомогою  на вокзалах. 
Це пояснюють звичайно добровільністю прийняття соціальних  послуг в 
Україні, тим що  ВПО  не електорат. Але ж  люди  мають  типові проблеми  і їх  
невирішення приводить як до  депресії, так і  до  соціальних  вибухів. Тому по-
трібне наближення соціальних  послуг  до  користувачів в МКП. 

14. Виникає  питання про  переключення від подій нещодавного  мину-
лого, травматичного  досвіду до вирішення проблем побуту, налагодження 
життя в нових  умовах  і громаді, формування нового  способу життя і нових 
динамічних  стереотипів, формування життєвих  умінь  і формулюванні вива-
жених  рішень,   потреба в задоволенні культурних  потреб, адаптації  до нової  
громади, її  традицій і ритуалів, в позитивних  враженнях  як переключення 
від травматичного  досвіду і переживань, до  позитивних  моментів. Важливо 
виявляти  можливості ВПО  для  їх  застосування на користь громаді, розпоча-
ти  сім’ям життя з  чистого  аркушу паперу.  

15. Вирішення проблем ВПО  має  бути  системним  і комплексним, 
поєднувати ресурси громади і самодопомогу ВПО. 
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16. Важливим є  об’єднання дітей і дорослих  з ВПО  та приймаючих  
громад  у суспільно-корисній патріотичній діяльності. Мало  говорити  про  
патріотичне виховання, потрібно  спільно організовувати  справи в цьому 
напрямку дорослих  і дітей. 

На основі викладеного, можна говорити  про необхідність  впорядку-
вання, стандартизації, інституалізації  соціальної  роботи  з  ВПО, взаємодії  і 
координацію  ресурсів з  метою  надання адресної  допомоги, усунення дублю-
вань  в оформленні документів  для ВПО і користування всіма суб’єктами єди-
ним стандартом допомоги, базою тощо. Методологією  соціальної роботи сьо-
годні є  допомога для самодопомоги  і родиноцентричний підхід  в допомозі 
сім’ям з  дітьми з числа ВПО. Соціальна робота  з ВПО  має  відмінності в зміс-
ті  і процесі здійснення в умовах  війни внаслідок воєнного стану і проблем 
ВПО їх  особливостей. 

 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РО-

БОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ЗВО:  
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Ольга Бацман, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та 

спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відк-
ритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 
У теорії і практиці функціонування вищої школи виявляється тенденція 

поєднання відомих теоретико-методологічних підходів. У зв’язку з цим 
об’єктивну оцінку підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи зі 
студентами з інвалідністю  у ЗВО може дати тільки комплексне застосування 
методологічних підходів. Зокрема, спираємося на такі підходи, як дослідни-
цький, компетентнісний, культурологічний, гуманістичний. 

Дослідницький підхід у навчанні використовують у педагогіці тривалий 
час. Так, Я. А. Коменський зазначав, що «шлях до ефективного оволодіння 
знаннями лежить через самостійне спостереження і вивчення». Ж.- Ж. Руссо, 
впроваджуючи дослідницький підхід у процес навчання, вважав, що за допо-
могою доступних для розуміння питань можна розвинути розумові здібності 
особистості. Тільки через власне розуміння можна по-справжньому навчитися 
нового [1]. 

У нашому випадку дослідницький підхід навчання у ЗВО – це комплекс 
педагогічний цілей, які спрямовані на розвиток підготовки майбутніх соціа-
льних працівників до роботи зі студентами з інвалідністю через реалізацію їх 
в освітньому процесі. Дослідницький підхід до підготовки майбутніх соціаль-
них працівників до роботи зі студентами з інвалідністю у ЗВО визначає основ-
ні засоби, методи і форми підготовки студентів на різних освітніх рівнях. 

Підготовка МСП до роботи зі студентами з інвалідністю у ЗВО здійсню-
ється з позицій компетентнісного підходу (В. Болотов, О. Карпенко, В. 
Лунячек, О. Москалюк, Н. Ничкало, В. Поліщук, Дж. Равен, Ю. Руденко, Л. 
Спенсер, Ю. Татур, О. Ходань, В. Ягупов та ін.). Як зазначає Н. Ничкало, ком-
петентнісний підхід передбачає навчання, сконцентроване на вихідних ре-
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зультатах; враховується переважно здатність виконання практичних завдань, 
але беруться до уваги і знання [2]. 

Схожу думку висловлюють В. Болотов і В. Сєріков. Науковці відзнача-
ють, що зазначений підхід висуває на перше місце не поінформованість студе-
нта, а вміння вирішувати проблеми, що виникають [3, с. 10]. 

Компетентнісний підхід визначає освітню підготовку майбутніх соціаль-
них працівників до роботи зі студентами з інвалідністю, яка вміщує засоби, 
методи і форми навчання, окреслює його очікувані результати тощо. Резуль-
татом застосування компетентнісного підходу є формування певного рівня го-
товності майбутніх фахівців до роботи, яка з набуттям досвіду характеризува-
тиме професійну компетентність особистості в певному виді діяльності – ро-
боті зі студентами з інвалідністю у ЗВО. 

Підготовка МСП, на наш погляд, спирається на культурологічний під-
хід, що дозволить їм провадити діяльність, у тому числі супровід, із вирішення 
проблем студентів з інвалідністю більш конструктивно і гуманістично [4, с. 7-
14]. 

Принцип культуродоцільності був сформульований і науково обґрунто-
ваний А. Дістервегом як виховання і навчання в контексті культури. Щодо за-
стосування культурологічного підходу в процесі професійної підготовки соці-
альних працівників до роботи зі студентами з інвалідністю, підтримуємо по-
зицію Л. Виготського про те, що формування психічних процесів і їхня струк-
тура зумовлені культурною та історично сформованою практичною діяльніс-
тю. Світ людини є способом організації і розвитку її життєдіяльності в певній 
культурній формі, у культурному середовищі, в нашому випадку інтегровано-
му середовищі ЗВО [5]. 

З. Фалинська підготовку спеціаліста соціально-педагогічної сфери розг-
лядає як процес формування фахівця нового типу, здатного швидко і адекват-
но реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві, компетентно вирішувати 
соціально-педагогічні проблеми в усіх типах та видах навчально-виховних ус-
танов і закладів соціальної роботи, на всіх рівнях управління [6]. 

О. Пюра першочерговим аспектом у підготовці соціальних працівників 
розглядає підготовку до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку [7]. 

Проблемі ефективності практичної підготовки майбутніх соціальних 
працівників присвячені дослідження О. Шевчук, в яких підкреслена важли-
вість формування практичних умінь, особистісних якостей, мотивації, життє-
вого досвіду [8]. 

На соціально-правових аспектах професійної підготовки майбутніх соці-
альних працівників зосереджується у своїх працях В. Гурич. Так, у дисертацій-
ному дослідженні «Організаційно-методичні умови діяльності соціальних пе-
дагогів із забезпечення прав дитини» автор аналізує поняття «забезпечення 
прав дитини», розкриває зміст практичної діяльності соціального педагога з 
охорони прав неповнолітніх, підкреслює важливість охоронно-захисної функ-
ції соціального педагога. 
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Ж. Петрочко розроблена концепція підготовки соціальних педагогів / 
соціальних працівників до соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах [9]. 

До основних знань, необхідних соціальному працівникові для ефектив-
ної майбутньої професійної діяльності, відносять знання про: розвиток люди-
ни та її поведінку; психологію надання та отримання допомоги; способи ко-
мунікації людей, вербальної і невербальної поведінки; групові процеси і взає-
мовплив групи та індивіда; значення соціокультурних факторів і їхній уплив 
на індивіда, групу, громаду: духовні цінності, закони; психологію міжособисті-
сних та міжгрупових відносин; громаду, процеси, що відбуваються у ній, спо-
соби розвитку та зміни, її соціальні служби і ресурси; соціальні служби: струк-
туру, організацію, методи роботи; себе як особистість і ті відносини, які мо-
жуть упливати на професійну діяльність. До основних професійних умінь та 
навичок, необхідних майбутньому соціальному працівникові, відносять: нави-
чки спілкування, ведення професійних записів; самоуправління, оцінки та 
планування; здатність поєднувати теорію та практику; представляти інтереси 
клієнта; цілеспрямовано і з розумінням слухати інших; збирати інформацію, 
щоб підготувати соціальну історію, оцінку, звіт; формувати і підтримувати 
професійні відносини, спрямовані на надання соціальної допомоги; спостері-
гати та інтерпретувати вербальну і невербальну поведінку, використовуючи 
знання з теорії особистості та діагностичні методи; спрямовувати зусилля клі-
єнтів на вирішення їхніх проблем та завоювати їхню довіру; творчо вирішува-
ти проблеми клієнта; визначати момент призупинення терапевтичної допо-
моги клієнту; проводити дослідження та інтерпретувати їхні результати; бути 
посередником і вести переговори між конфліктуючими сторонами тощо. 

Безпосередньо питання освіти дітей із особливими потребами висвіт-
люються у дослідженнях Л. Перхун, в яких зазначено, що освіта повинна стати 
універсальною підготовкою до неоднорідного і сповненого викликів та ризи-
ків дорослого життя, в якому мають забезпечуватися природні, соціальні та 
креативні можливості й потреби. Окрім цього, освітній процес покликаний 
виконувати функції самореалізації, розширення особистого простору, догляду 
та рекреації [10, с. 16]. 

У дисертаційному дослідженні І. Малишевської «Теоретико методичні 
основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в 
умовах інклюзивного освітнього середовища» представлено концепцію підго-
товки фахівців психолого-педагогічного профілю, яка передбачає впрова-
дження в освітній процес курикулуму (формалізованого пакету курсів) підго-
товки різнопрофільних фахівців для потреб інклюзивної освіти та основною 
інтегральною компетенцією розглянуто вміння працювати в команді [11]. 

У результаті вивчення європейського досвіду організації інклюзивного 
навчання в ЗВО Г. Давиденко визначає основні параметри моделі інклюзивної 
освіти: рівень інтегрованості у колектив, часовий інтервал, кількісне співвід-
ношення фізично здорових і дітей із обмеженими можливостями [12, с. 23]. 

На основі аналізу різних наукових підходів до організації професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників можна зробити висновок, що 
основними орієнтирами професійної підготовки є формування готовності до 
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роботи з різними вразливими категоріями населення при цьому в окрему гру-
пу не виділяються студенти з інвалідністю, тобто соціальні працівники цілес-
прямовано не готуються до роботи у закладах вищої освіти, що створює низку 
проблем в адаптації, соціалізації та інтеграції студентів до умов та в умовах 
ЗВО. Саме цей висновок підтверджує проведений аналіз освітніх програм та 
навчальних планів підготовки майбутніх соціальних працівників у різних за-
кладах вищої освіти України. Навчальні дисципліни, які розкривають специ-
фіку роботи з особами з функціональними обмеженнями, спрямовані на зага-
льні поняття роботи з ними, в робочих програмах відсутня диференціація змі-
сту соціальної роботи за віком клієнтів та сфер його функціонування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ ІЗ ВІДХИЛЕННЯМИ У СТАНІ ЗДОРОВ’Я 

Алла Гета, 
кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка кафедри фізич-
ної культури та спорту Національного університету «Полтавська полі-

техніка імені Юрія Кондратюка» 
Гуманізація і демократизація нашого суспільства висувають гостру пот-

ребу у досягненні високого рівня здоров’я, що забезпечуватиме високу якість 
життя, психологічне задоволення, соціальний баланс людини. Сьогодні перед 
людиною постає необхідність у збереженні себе як індивіда, пристосованого 
до мінливих соціально-економічних і природних умов середовища, особливо 
це актуально для майбутнього покоління, що має вади психофізичного розви-
тку. Отже, актуальність радикальної перебудови системи фізичного виховання 
підростаючого покоління з вадами у стані здоров’я є беззаперечною [1]. 

Ставлення до молодих людей з різними нозологіями, як до найвищої 
цінності, змушує приділяти пильну увагу проблемі збереження і зміцнення 
їхнього здоров’я, формуванню культури здоров’я, створенню здо-
ров’язбережувального освітнього середовища у закладі вищої освіти. 
Відповідно, постає потреба у модернізації існуючої системи фізичної культури 
студентської молоді з вадами у стані здоров’я на організаційному і дидактич-
ному рівнях, впровадженні комплексів заходів, необхідних для ефективного 
функціонування якісно нової системи вищої освіти [2]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що важливим резервом 
оновлення освітнього процесу є система застосування оздоровчих технологій у 
процесі фізичного виховання студентів, які мають вади здоров’я, упроваджен-
ня якої надасть можливість сформувати у них знання, вміння та навички 
управління індивідуальним здоров’ям і підготувати їх до професійної діяль-
ності [3]. 

Головним із сучасних завдань фізичної культури є формування у сту-
дентів з вадами у стані здоров’я цілеспрямованого прагнення до фізичного 
вдосконалення шляхом впровадження фізкультурної освіти через інноваційні 
фізкультурно-оздоровчі технології [1]. 

Не принижуючи значущості наявних розробок [1, 3], проблема можли-
вості впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій в 
освітній процес з фізичної культури залишається недостатньо вивченою. Тра-
диційні педагогічні технології, що застосовуються у більшості ЗВО, майже не 
розв’язують проблеми покращення здоров’я студентів з вадами у стані здо-
ров’я через недостатньо розвинену інфраструктуру, відсутність системи моти-
вації та стимулювання таких студентів до занять фізичною культурою як у 
навчальний, так і позанавчальний час. 

Низкою робіт [2, 3] визначений вплив комплексного використання тра-
диційних та інноваційних методів до застосування фізкультурно-оздоровчих 
засобів. Також встановлена недосконалість і неузгодженість механізмів впро-
вадження фізкультурно-оздоровчих технологій у здоров’язбережувальному 
просторі закладів вищої освіти у зв’язку із невизначеністю пріоритетного ста-
тусу дисципліни «Фізична культура» у навчальних планах і, на жаль, неухиль-
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ним зменшенням годин на її викладання. Таким чином, доцільність до-
слідження окресленої проблеми посилюється необхідністю подолання наяв-
них суперечностей у вищій школі, зокрема, між: вираженим погіршенням 
стану здоров’я студентської молоді, неухильним зростанням кількості сту-
дентів з ослабленим здоров’ям, з цієї причини віднесених до спеціальної 
медичної групи, і соціальним замовленням на здорове, фізично розвинене і 
активне покоління; усвідомленням широких можливостей фізкультурно-
оздоровчих педагогічних технологій у процесі покращення стану студентів з 
вадами у стані здоров’я та недостатньою розробленістю цієї проблеми; потре-
бою формування спрямованості на власне оздоровлення та духовний розвиток 
і неналежним використанням потенціалу позанавчальної роботи в зазначе-
ному аспекті; рівнем розвитку інноваційних фізкультурно-оздоровчих техно-
логій і недостатньою розробленістю педагогічних умов їх використання у 
фізичному вихованні студентської молоді з вадами у стані здоров’я; за-
старілою спрямованістю процесу формування фізичної культури у ЗВО та но-
вими технологіями в освіті, що ґрунтуються на впровадженні професійно 
орієнтованого та студентоцентрованого навчання [1]. 

Отже, наявні підходи та протиріччя до їх розв’язання за допомогою нау-
ково-методичної системи застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у 
процесі фізичної культури студентів з вадами у стані здоров’я свідчать про ви-
соку теоретичну і практичну значущість цієї проблеми, більшість аспектів якої 
вимагають подальших науково-експериментальних досліджень в ракурсі ме-
ханізмів функціонування системи в освітньому просторі вищої школи. 
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНІКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПСИХО-
КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З АГРЕСИВНИМИ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Віталій Заіка,  

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи  
та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права  

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Олена Балюк,  

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти  зі спеціальності 
053 «Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту   

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Агресивна поведінка учнів молодшого шкільного віку є однією з акту-

альних проблем сьогодення в загальноосвітніх закладах. Як вітчизняні, так і 
зарубіжні психологи-дослідники дедалі більше приділяють уваги вивченню 
самого феномена агресії, агресивним проявам і тенденції поведінки, питанням 
профілактики та корекції агресивності [2; 3; 6; 7; 13; 14]. Розуміння механізму 
формування агресивних дій у дітей молодшого шкільного віку допомагає не 
тільки пояснити причини агресивної поведінки школярів, а й знайти засоби 
психологічного впливу на дитину, з’ясувати основні напрями психолого – пе-
дагогічної корекції та профілактики агресивних проявів у поведінці вже у по-
чатковій школі. Практикуючим психологам, вчителям, вихователям, ко-
рекційним педагогам, соціальним педагогам сьогодні потрібно не просто ко-
статації очевидних тенденцій поведінки дітей, а засоби, які б вони могли за-
стосовувати для їхпрофілактикита, що особливо важливо, для корекції. 

Аналіз психологічної літератури дозволяє представити багато методів у 
корекційній роботі з дитячою агресивністю. Одним з погресивих, сучасних 
методів психокорекції, психотерапії та психологічного консультування, якими  
можемо назвати, це методи АРТ-терапії. Головна мета і цінність такої психо-
терапії в тому, що вона розвиває здатність дитини до самовираження і само-
пізнання, завдяки чому гармонізується її психічний стан. За допомогою ми-
стецтва можна на символічному рівні висловити і досліджувати найрізно-
манітніші почуття та емоції: любов, ненависть, образу, злість, страх, радість 
тощо. 

Метою статті є визначення причин агресивності в молодшому 
шкільному віці та особливості її психокорекції з використанням методів 
АРТ – терапевтичних технік. 

Агресія часто постає основним джерелом труднощів у взаємовідносинах 
між людьми, приносить їм біль і нерозуміння. Для того, щоб з’ясувати ефек-
тивність Арт-терапії як засобу подолання дитячої агресії, слід, перш за все, 
розмежувати поняття «агресія», «агресивність» та «агрессивна поведінка», а 
також визначити природу агресії, причини її появи у молодших школярів. 

Слово «агресія» (aggression) походить від слова adgradi (де ad - на, gradus 
- крок), яке в буквальному сенсі означає «рухатися на», «наступати». Агресія – 
це усвідомлені дії, якими мають намір завдати шкоди іншій людині, групі лю-
дей або тварині [10]. Е. Фромм визначає агресію як заподіяння шкоди не тіль-
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ки живому, але і будь якому неживому об’єкту. Агресивн аповедінка людини є, 
насамперед, реакцією на фізичний і психічний дискомфорт, стреси, фрустра-
ції. У теорії, що запропоновано психологом А. Бандурою, агресія розглядаєть-
ся як специфічна соціальна поведінка, яка часто засвоюється і підтримується в 
сімейній ситуації. Зокрема, було доведено, що батьківська поведінка може ви-
ступати в якості моделі агресії й що саме у агресивних батьків зазвичай бува-
ють агресивні діти. 

У науковій психологічній літературі агресія визначається як мотивована 
поведінка, акт, який може чинити фізичну чи психологічну шкоду об’єктам, 
викликаючи в них депресію, психологічний дискомфорт, напругу, страх, стан 
придушення. Аналіз різних наукових концепцій дає змогу стверджувати, що 
агресія в дитячому віці може бути викликана причинами фізичного, психічно-
го чи соціального характеру, і виділити певні види агресії [5]: за спрямовані-
стю:зовнішня (пряма: спрямована на конкретну людину); зміщена: спрямо-
вана на соціальне оточення; внутрішня (аутоагресія, самозвинувачення);  за 
характером прояву: фізична (побиття, погрози); матеріальна (руйнування чи 
знищення речей іншого), психологічна (словесні знущання, прізвиська);  змі-
шана. 

Аналізуючи наукову літературу, присвячену проблемі, яка розглядаєть-
ся, можна сказати, що загалом, агресія в молодшому шкільному віці може бу-
ти спричинена фізичними та психічними (індивідуальними), психолого-
педагогічними, соціально-психологічними, соціальними й особистісними 
факторами. Як результат, дитина часто втрачає контроль над собою, стає лай-
ливою, часто сперечається, відмовляється виконувати правила, звинувачує 
інших у своїх помилках, стає заздрісною і мстивою, чутливою, часто зумисно 
дратує людей, влаштовує бійки, псує майно інших, вигадує образливі 
прізвиська, або ж стає схильною до аутоагресії [7]. Г.Е. Бреслав додає, що в 
молодшому шкільному віці агрессивна поведінка стає більш організованою, й 
ініціаторами агресії є не окремі діти, а угруповання дітей. Часто вони не 
oцiнюють власну агресiю як агресивну пoведiнку, а схильні вбачати в ній єди-
ний засіб захисту свoїх інтересів і самoвираження [2]. 

Молодший шкільний вік є періодом, під час якого закріплюються ос-
новні поведінкові тенденції особистості, зокрема й агресивні. Тобто при 
постійному відтворенні агресивної моделі поведінки остання може перерости 
у постійний особистісний стереотип. Саме тому батькам, педагогам і шкільним 
психологам категорично не слід відвертатися від проблеми агресивності мо-
лодшого школяра, вішати на нього ярлик «важкої дитини», не усуваючи саму 
цю проблему. Натомість, розкриття механізмів формування дитячої агресив-
ності та подальша корекційна робота дають змогу подолати деструктивні тен-
денції розвитку дитини [4].  

І.В. Середа розглядає корекційно-виховну роботу як систему комплекс-
них заходів психолого-педагогічного впливу на певні особливості аномально-
го особистісного розвитку. Сутністю такого впливу є формування в дитини 
низки психічних функцій, збагачення її практичного соціального досвіду, по-
долання наявних у неї поведінкових, мовних та інших порушень [11].  
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Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції, який виник 
на основі застосування засобі вмистецтва та творчості. Вперше цей термін був 
використаний Адріаном Хіллом у 1938 р. при описі своєї роботи та незабаром 
отримав широке поширення. У вузькому значенні слова під «арт-терапією» 
розуміється терапія образотворчим мистецтвом з метою аналізу та позитивно-
го впливу на психоемоційний стан людини.  

У сучасній психокорекційній практиці Арт-терапію визначають як набір 
методик, які ґрунтуються на застосуванні різних видів мистецтва для корекції 
психоемоційних порушень в особистісному розвитку шляхом стимулювання 
художньо-творчих проявів дитини. Видами арт-терапії прийнято вважати: 
бібліотерапію, глинотерапію, драмотерапію, ізотерапію, інтуїтивно-
метафоричне малювання, лялькотерапію, мандалотерапію, музикотерапію, 
пісочну терапію, тістотерапію, фототерапію, казкотерапію тощо. Тобто, те-
рапія за допомогою мистецтва є, як і самостійний вид терапії, так і може слу-
гувати як додаток до інших видів групової терапії, наприклад, до активного 
соціально-психологічного навчання (АСПН). Арт-терапія ґрунтується на пере-
конанні, за яким людське «Я» відтворюється щоразу, коли індивід займається 
спонтанним ліпленням або малюванням, а не ретельно організованою навча-
льною діяльністю [8].  

Арт-терапія, на думку І.В. Середи, покликана гармонізувати особистість, 
розвиваючи її здатність до самопізнання й самовираження. Саме тому вона 
розглядається дослідниками як «технологія зцілення за допомогою творчо-
сті», або ж спеціалізована форма психотерапії, ґрунтована на мистецтві, 
творчій та образотворчій діяльності [11]. 

Розглянемо провідні методи АРТ-терапевтичного впливу [13]:  
1) образотворча діяльність, метою якої є корекція мотиваційної сфери 

особистості, передбачає психологічний супровід створених дитиною сюжетів;  
2) створення колажів (ізфотографій, символів, малюнків, природних ма-

теріалів), яке навчає школяра «спілкуванню» з навколишнім середовищем;  
3) тістопластика і ліплення з пластиліну, нетрадиційні форми роботи з 

папером та пальчиковий театр спрямовані на психологічне коригування ко-
гнітивної, моторної, мотиваційної сфери особистості; 

4) малювання на тканині (пальцями, долонями, губкою) активізує по-
требу дитини в реалізації емоційних, моторних можливостей, а також потребу 
в активності; 

5) постановка лялькових вистав формує емоційну сферу дитини, розви-
ває її мислення, пам’ять, уяву та увагу;  

6) рольове програвання певних ситуацій, у яких можуть проявлятися 
агресивні тенденції, а також їханаліз дає дитині змогу сформувати правильну 
модель поведінки;  

7) аналі зхудожніх творів (ситуативних малюнків, фільмів та мультфіль-
мів, постановок, казок, оповідань) формує в молодшого школяра уявлення 
про правила й норми поведінки у суспільстві. 

І.В. Середа вважає, що Арт-терапія дає змогу ненав’язливо, шляхом спо-
стереження за дитиною в процесі її спонтанної творчості, пізнати її особистісні 
інтереси та життєві цінності, відчути настрій. Творча діяльність створює 



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                395 

 

підґрунтя для налагодження довірливих емоційних взаємин із дитиною, 
ефективної соціальної взаємодії, якісного корекційного впливу. 

Автор підкреслює, що завдяки використанню методів арт-терапії у ди-
тини знімається внутрішня напруженість і втома, усувається замкненість, роз-
вивається здібність адекватно сприймати себе й оточуючих, з’являється мож-
ливість вільного самовираження й самопізнання. Окрім того, художні практи-
ки створюють позитивний емоційний настрій та формують у школяра впев-
неність у власних силах. Все вказане дає змогу стверджувати, щоАрт-
терапевтичні методи є ефективними при корекції дитячої агресивності [11].  

Виходячи з вищезазначеного, ми можемо зробити висновок, що важли-
вою умовою успішної психолого-педагогічної роботи може стати переведення 
дитячої агресивності в соціальну активність наступним чином: сублімація ак-
тивної негативної поведінки в ігрову, трудову, пізнавальну діяльність; перене-
сення руйнівних дій з об’єктами на неживі природні матеріали (пісок, воду, 
глину, пластилін, папір тощо); пояснення недоцільності поведінки і вчинків, 
що ведуть до насильства і жорстокості; вираження співпереживання і співчут-
тя; показ зразка поведінки, за допомогою якого зупиняються деструктивні дії. 

Отже ми бачимо,  що під час роботи з проявами агресії у дітей, психоло-
ги, корекційні педагоги, учителя, вихователі можуть використовувати багато 
різних технік Арт-терапії.  

Аналізуючи результати спостережень, досліджень та опрацювавши літе-
ратуру з питання використання Арт-терапевтичних методів щодо профілакти-
ки та корекції агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку, хочемо 
зупинитись на таких арт-терапевтичних техніках, як: казкотерапія, пісочна 
терапія, малюнкова терапія. Ці методи найчастіше використовуються психо-
логом, корекційними педагогами, вчителями для профілактики та корекції 
агресивної поведінки молодших школярів. Вони найбільш поширені, ефек-
тивні, доступні, а також ними дуже добре користовуватися під час проведення 
занять в «Онлай-режимі». 

Казкотерапію вважають найбільш делікатним методом психотерапії 
для корекції агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку. Він 
працює без обмежень (за віком, статтю тощо) й виконує три важливі функції: 
діагностичну, прогностичну та терапевтичну. За Т.Д. Зинкевич-Евстигнєєвою, 
зазначений метод передбачає такі основні форми роботи з казкою як: прослу-
ховування казки з подальшим обговоренням та оцінкою поведінки головних 
героїв твору; малювання за мотивами казки (наприклад, учень відтворює пер-
сонажа, який нагадує його самого); програвання епізодів казок за допомогою 
ляльок чи іграшок; творча робота за мотивами казок (наприклад, діти вига-
дують інше продовження або завершення казки, вводять нових героїв або змі-
нюють характери вже існуючих) тощо. Разом із героєм діти шукають вихід із 
певної ситуації, завдяки казці отримуючи змогу побачити останню під іншим 
кутом зору, ознайомитися з новими моделями поведінки тощо. Очікувано, ді-
ти усвідомлюють негативні наслідки власної агресивної поведінки і в них 
з’являється бажання змінити себе на краще. Отже, казкотерапія може стати 
ефективним методом роботи з дитячою агресивністю. 
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Під час роботи з проявами агресії у дітей ефективною, є також і пісочна 
терапія. Як стверджує І. В. Середа, ігрові заняття з піском, або пісочна тера-
пія, долають дитячі страхи та комплекс «поганого художника», стабілізують 
емоційний стан учня [11]. Великим плюсом цього методу є те, що за його до-
помогою ми можемо «спілкуватись» з несвідомим дитини, особливо коли ди-
тина не може виразити свої думки або взагалі не розуміє, що з нею відбуваєть-
ся. Сам метод доволі простий і приємний, особливо для дітей. Кожна дитина 
почуває себе розслаблено граючи, а для психолога це є можливість спостеріга-
ти за дитиною та вираженням її найглибших емоційних переживань. Як за-
значає Н.В. Тарасенко, пісочна терапія є провідним методом корекційного 
впливу та надає дитині можливість виявити свої найглибші емоційні пережи-
вання, звільнитися від страхів. Пісочна терапія може також використовувати-
ся з метою діагностики, стимуляції та розвитку тактильних навичок і є дуже 
дієвим засобом у наданні первинної психологічної допомоги. Позитивними 
сторонами піскової терапії є такі: ігри в пісок мають позитивний вплив на 
емоційний стан дитини; знімається напруження; формуються пізнавальний 
інтерес та логічне мислення; у грі з піском розвиваються психічні процеси: 
мислення, пам’ять, увага, сприйняття та мовні функції; здійснюється розвиток 
сенсорномоторнихфункцій; пісочну терапію можна використовувати як метод 
діагностики [12]. 

Пісочну терапію часто поєднують зі сказкотерапією. Це більш цікаво для 
дітей та є більш дієвим методом. Адже коли психолог дає завдання дитині 
самій придумати казку і розповісти, то це дасть один результат, а коли це все 
ще за допомогою різних фігурок та піску буде показано наглядно і буде про-
граватися, то результат буде ще кращим. 

Малюнкова терапія є різновидом Арт-терапії, це універсальний метод 
який сприяє зниженню або усуненню дитячої агресії. Цей метод психокорек-
ційної роботи сприяє відображенню у свідомості людини навколишнього світу 
і соціальної дійсності, її моделюванню, вираженню власного ставлення до неї. 
Тому через малюнки можна ґрунтовніше зрозуміти причини виникнення аг-
ресивних станів і поведінки дітей, способи їх виявлення, різновиди, а також 
інтереси дітей, причини їхніх глибоких переживань, які не завжди розкрива-
ються за інших засобів корекції. Важливо враховувати це під час роботи з про-
явами агресивної поведінки у молодших школярів [4]. 

У творчому акті малювання школяр відчуває й розуміє самого себе, 
вільно висловлює власні почуття та думки, надії і мрії, звільнюється від силь-
них переживань і конфліктів, знімає власне відчуття напруги та стресу, розви-
ває емпатію. В малюнку дитина не лише відображає навколишню соціальну 
дійсність, а й моделює її, виражає власне ставлення до неї. Колектив дослід-
ників (З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І. М. Біла та ін.) пропонує в процесі 
образотворчої діяльності дитини змінювати її роль з «художника» на «гляда-
ча», який «збоку», відчужено спостерігає й аналізує власну роботу. Можна та-
кож обговорювати малюнок у групі. Після такого аналізу учням пропонується 
трансформувати власні малюнки, тобто внести в них певні зміни відповідно 
до психологічного стану та відчуттів автора. Саме цей етап методу малювання 
має виражений терапевтичний ефект [9]. Н.М. Білоусова пропонує викори-
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стовувати такі види образотворчої діяльності як малювання на вільну тему, 
тематичне малювання («Дружба», «Щастя», «Злість», «Образа»), швидке за-
штриховування, кляксографія та інші [1]. Відтак, малюнкова терапія виступає 
продуктивним методом діагностики та психологічної корекції особливостей 
прояву агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку. 

Узагальнюючи викладене в науковій літературі та, опрацювавши власні 
спостереження, можна без перебільшення сказати, що на даний момент висві-
тлені в статті Арт-терапевтичні техніки є найбільш доступними й ефективни-
ми, відповідно віковим особливостям дитячого контингенту, оскільки їх голо-
вна мета пов’язана з гармонізацією особистості шляхом розвитку її здібностей 
самопізнання й самовираження. Цілий ряд досліджень (З.Г. Кісарчук, Я.М. 
Омельченко, І.М. Біла) свідчать, що Арт-терапія не нав’язує дитині «механіч-
них», «зовнішніх» засобів корекції або вирішення її проблем, а, натомість, 
«запускає» внутрішні ресурси особистості. Проведення образотворчих занять 
із молодшими школярами надає їм соціально прийнятний спосіб виходу агре-
сії та інших негативних станів, розвиває уяву і почуття внутрішнього контро-
лю. Дитина отримує змогу реагувати на власні емоції, відновлює адекватні 
форми соціальної взаємодії, підвищує власні адаптивні можливості. «Ліку-
вання»Арт-терапією дає змогу ліквідувати вплив або змінити ставлення мо-
лодшого школяра до негативних чинників, які спричинили його агресивність 
чи агресивну поведінку [9].  

Отже, можна дійти висновку, що з метою профілактики та корекції зни-
ження рівня агресії у дітей молодшого шкільного віку, варто обирати та вико-
ристовувати у роботі психолога, вчителя, вихователя, різноманітні форми і 
методи Арт-терапії, які є діючими і ефективними. 
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Пубертатний вік характеризується проявами підліткової кризи, яка 

розкривається у всіх аспектах життєдіяльності дитини. Однією із її ознак 
може виступати надлишкова тривожність під час шкільного навчання, що 
може заважати успішному засвоєнню знань учнями [1; 2; 5; 6]. Саме тому, 
вивчення особливостей прояву шкільної тривожності в підлітковому віці є 
вкрай важливим питанням сучасної психологічної науки з метою запобі-
гання небажаних наслідків її прояву. 

В результаті проведеного дослідження рівня шкільної тривожності за 
методикою Б. Філіпса (вибірка 20 підлітків (11 дівчаток і 9 хлопчиків)), були 
отримані наступні результати за наступними факторами: 

1. Загальна тривожність в школі. 
2. Переживання соціального стресу. 
3. Фрустрація потреби в досягненні успіху. 
4. Страх самовираження. 
5. Страх ситуації перевірки знань. 
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6. Страх невідповідності очікуванням оточуючих. 
7. Низький фізіологічний опір стресу. 
8. Проблеми і страхи в стосунках з вчителями. 

Результати отриманих даних занесені в матрицю всіх рівнів прояву 
тривожності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Індивідуальні показники прояву шкільної тривожності підлітків 

№ 
п/
п 

 
Нормальний 

рівень 
шкільної тривожності 

 

Підвищений рівень 
шкільної тривожності 

Високий рівень 
шкільної три-

вожності 

Фактори фактори фактори 
 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 5 6 7 
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4
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З аналізу отриманих даних видно, що найвищі показники шкільної 

тривожності спостерігаються: по таким факторам (сума проявів високої та 
підвищеної тривожності): фактору 6 – страх не відповідати очікуванням 
оточуючих – 70%,  фактору 4 – страх самовираження – 45%, фактору 5 – 
страх ситуації перевірки знань (40%) і фактору 7  - низький фізіологічний 
опір стресу (70%) (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Розподіл станів шкільної тривожності в групі підлітків 

По фактору 
1. 

Висока тривожність 5% 

 Підвищена 25% 
 Нормальна 70% 

По фактору 
2. 

Висока тривожність - 

 Підвищена 10% 
 Нормальна 90% 

По фактору 
3. 

Висока тривожність - 

 Підвищена 29% 
 Нормальна 75% 

По фактору 
4. 

Висока тривожність 25% 

 Підвищена 20% 
 Нормальна 55% 

По фактору 
5. 

Висока тривожність 15% 

 Підвищена 25% 
 Нормальна 60% 

По фактору 
6. 

Висока тривожність 35% 

 Підвищена 35% 
 Нормальна 30% 

По фактору 
7. 

Висока тривожність 15% 

 Підвищена 55% 
 Нормальна 30% 

По фактору 
8. 

Висока тривожність - 

 Підвищена 35% 
 Нормальна 65% 

 
При цьому високим показником по вищевказаним факторам відпові-

дають низькі показники по фактору 1 - Загальна тривожність в школі (70%), 
фактору 2 -  Переживання соціального стресу (90%) і фактору 3 - Фрустрація 
потреби в досягненні успіху (75%) тощо. Це наводить на думку, що основні 
стресогенні впливи також залежать від рівня організації навчального про-
цесу. 

Таким чином, можна стверджувати, що прояви шкільної тривожності 
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в підлітковому віці, в першу чергу пов’язані з особистісними якостями під-
літків (страх не відповідати очікуванням оточуючих, страх самовираження, 
страх ситуації перевірки знань, низький фізіологічний опір стресу тощо) і 
потребують відповідної корекції задля їх усунення. 

Список використаних джерел: 
1. Волошин О. Деструктивні емоційні стани підлітків. Соціально-

психологічні аспекти ґенези. Психолог. 2012. Вип. 20 (500). С. 4–7. 
2. Гончаренко Т. Тривожна дитина. Психолог. 2004. №5. С. 26 – 27. 
3. Заіка В.М. Особливості прояву екзаменаційного стресу в умовах уч-

бової діяльності студентів. Інноваційний потенціал та правове забезпе-
чення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: 
матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22-23 травня 2019 р. : у 2 
т. Т. 1. К.: Університет «Україна», 2019. С. 32 – 41. 

4. Заіка В.М.,  Карабаза Ю.О. Психологічні особливості прояву шкіль-
ної тривожності дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклю-
зивного навчання. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи 
та кращі практики: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Київ, 24–25 листопада 2021 р.), у 2-х частинах. Ч. 2. К.: 
Університет «Україна», 2021. С. 48 – 50. 

5. Заіка В.М., Моргун В.Ф. Особливості  прояву тривожності та фру-
страційних  реакцій  студентів в умовах екзаменаційного стресу. Актуаль-
ні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України. 2019. Том. ХІ: Психологія особистості. Психо-
логічна допомога особистості. Випуск 19. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. 
І.Франка, 2019. С. 158 – 173. 

6. Калюжна Є.М. Психолого-педагогічні чинники тривожності у під-
літків. Динаміка наукових досліджень-2005: Матеріали IV Міжн. наук.-
практ. конф. 20-30 червня 2005 р., Дніпропетровськ, Т. 47, С. 20–22. 

7. Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий 
підхід. Монографія. К.: ВД «Слово», 2013. 592 с. 

8. Матохнюк Л.О., Шпортун О.М. Психологічні особливості прояву 
тривожності у підлітковому віці. Габітус. Випуск 19. 2020. С. 157 – 163. 

9. Моргун В.Ф. Психотехніка успіху на екзаменах. Інженерні та освіт-
ні технології. 2017. № 4 (20). С. 131 – 135. 

10. Помиткіна Л.В., Полухіна М.П. Соціально-психологічні чинники 
шкільної тривожності молодших школярів. Актуальні проблеми психології. 
2015. Т. 10. Вип. 27. С. 482 – 492. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671144


Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  402   Полтавський інститут економіки і права  

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕМОЦІЙНА СПРЯМОВА-
НІСТЬ У ШКОЛЯРІВ З РІЗНИМИ  

УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
Віталій Заіка,  

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та  
спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права  

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Юлія Костик,  

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти  зі спеціальності 
053 «Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту   

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Останнім часом все більше уваги приділяється впливу психологічного 

клімату учнівського колективу на рівень навчальних досягнень і професійні 
вибори юнаків. Під час нашого дослідження першу групу склали юнаки, які 
навчалися в колективі з позитивним психологічним кліматом (9-А клас). Дру-
гу групу – юнаки, які навчалися в групі з негативним психологічним кліматом 
(9-Б клас). Для скорочення позначимо групу з позитивним психологічним 
кліматом – група “П”, а групу з негативним психологічним кліматом – група 
“Н”. Спочатку на обох групах досліджуваних ми вирішили провести методику 
ДДО за Клімовим А.Е. для оцінювання професійної спрямованості юнаків. 

Після проведення методики ДДО на учасниках групи “П” та обробки 
отриманих результатів було виявлено що найбільша кількість виборів припа-
дає на групу професій “людина-людина”. Ця кількість дорівнює приблизно 55 
% респондентів. На другому місці в ієрархії професійних виборів опинилась 
група професій “людина-художній образ”. Цей вибір представлений приблиз-
но 23 % респондентів. Групи професій “людина-природа”, “людина-техніка”, 
“людина-знакова система” – отримали наближено однакову кількість виборів 
респондентів групи “П”. Для наочності отриманих результатів ми їх предста-
вили у таблиці № 1 (див. табл. № 1). 

Таблиця 1 
Вибір типу професій респондентами експериментальної групи 

групи “П” 
№ п/п Тип професій Кількість ви-

борів, % 
1. Людина-природа 7 % 
2. Людина-техніка 6 % 
3. Людина-людина 55 % 
4. Людина-знакова система 9 % 
5. Людина-художній образ 23 % 
 Всього 100 % 

 
Таким чином, як ми бачимо, юнаки, що навчаються у класі з позитив-

ним психологічним кліматом та з  високим рівнем навчання найбільш схильні 
вибирати професії, які передбачають високий рівень розвитку комунікативних 
здібностей та вмінь. Тобто – це група соціономічних професій, в якій основ-
ним предметом праці є групи, колективи та люди. 
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Після проведення методики ДДО на учасниках групи “Н” та наступній 
обробки отриманих результатів нами було з’ясовано, що найбільша кількість 
респондентів одночасово припала на дві групи професій. Це група професій 
“людина-природа” і група професій “людина-знакова система”. Обидві групи 
наближено набрали до 30 % виборів юнаків. Між трьома групами професій 
“людина-людина”, “людина-техніка” і “людина-художній образ” респонденти 
приблизно розподілилися порівну. Для наочності отримані результати прове-
дення методики ДДО на групі юнаків з негативним психологічним кліматом у 
класі і низьким рівнем досягнень у навчальній діяльності (група “Н”) ми ви-
рішили представити у таблиці № 2 (див. табл. № 2). 

Таблиця 2 
“Вибір типу професій респондентами групи “Н” 

№ 
п/п 

Тип професій Кількість виборів, % 

1. Людина-природа 27 % 
2. Людина-техніка 14 % 
3. Людина-людина 15 % 
4. Людина-знакова система 29 % 
5. Людина-художній образ 15 % 
 Всього 100 % 

 
Тому, як ми бачимо, юнаки з групи “Н”, що має вже вказані специфічні 

ознаки, отримані у попередньому першому емпіричному досягненні, вибира-
ють перебільшено типи професійної діяльності, що пов’язані або з природою 
або із знаковими системами. 

Професії типу “людина-природа” за класифікацією Клімова Є.А. відно-
сяться до групи біономічних професій, предметом яких є – рослини, тварини, 
мікроорганізми, а професії типу “Людина – знакова система” до сигномічних 
професій, предметом праці яких є – умовні знаки, коди, природні мови. При 
цих професійних виборах юнаки звільняють себе від необхідності розвивати і 
застосовувати комунікативні здібності та вміння. 

Наступним кроком в нашому емпіричному дослідженні була спроба 
проаналізувати загальну емоційну спрямованість юнаків у наших порівняль-
них групах. З цією метою ми спробували провести методику-анкету на визна-
чення ведучих характеристик емоційної спрямованості особистості Б.І. Додо-
нова на кожній виборці респондентів з групи “П” та з групи “Н”. 

Досліджуваним пропонувався перелік “приємних відчуттів” відповідних 
10 виділеним автором типів емоційних спрямованостей особистості. Пропону-
валося вибрати і записати порядковий номер того переживання, яке піддослі-
дний полюбляє відчувати більше ніж інші запропоновані. 

Після проведення методики-анкети Б.І. Додонова на групі “П” і отри-
мання результатів, підрахувався середній показник у відсотках представленос-
ті в цій групі кожного типу загальної емоційної спрямованості. 

Виявилося, що юнаки з групи “П” найбільше прагнуть відчувати альтру-
їстичний тип емоційних переживань. На другому місці в ієрархії виборів роз-
містилися комунікативні та гностичні емоційні переживання. Всі останні сім 
типів загальної емоційної спрямованості отримали приблизно однакову кіль-
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кість виборів. Для наочності отриманих результатів оцінювання загальної 
емоційної спрямованості в групі юнаків з позитивним психологічним кліма-
том і високим рівнем навчальних успіхів будуть представлені у таблиці № 3 
(див. табл. № 3). 

Таблиця  3 
Ієрархія типів загальної емоційної спрямованості в групі “П” 

№ п/п Тип емоційної спрямо-
ваності 

Кількість вибо-
рів, % 

1. Альтруїстичний тип 18 % 
2. Комунікативний тип 16 % 
3. Гностичний тип 15 % 
4. Естетичний тип 10 % 
5. Романтичний тип 9 % 
6. Практичний тип 8 % 
7. Тупнічний тип 6 % 
8. Глорічний тип 6 % 
9. Акизитивний тип 6 % 
10. Гедонічний тип 6 % 

 
Таким чином, було виявлено , що юнаки, які розвивалися і формувалися 

в групі із сприятливим психологічним кліматом не лише мають високий рі-
вень навчальних досягнень. Цим старшокласникам притаманні певні профе-
сійні вибори, а також у них переважають певні типи загальної емоційної 
спрямованості. Ці діти більш схильні переживати радість і задоволення, коли 
вдається зробити щось гарне для дорогих тобі людей, гарний настрій від спіл-
кування з людьми, яких поважають та люблять, відчувати насолоду при пі-
знанні нового та при розумінні суті явища. Подібний аналіз був проведений і 
на групі юнаків, що формувалися при несприятливому психологічному кліма-
ті і мали не високий рівень навчальних досягнень. 

Виявилося, що юнаки з групи “Н” найбільше прагнуть переживати гло-
річний тип емоційних переживань. У рівній мірі на другій щаблині ієрархії 
емпіричних переживань у них знаходяться практичні та гностичні типи емо-
ційної спрямованості. Останні сім типів загальної емоційної спрямованості 
отримали наближено однакову кількість виборів респондентів з групи “Н”. 
Для наочності отримані результати представлені у таблиці № 4. 

Таблиця  4 
Ієрархія типів загальної емоційної спрямованості в групі “Н” 

№ 
п/п 

Тип емоційної спрямованості Кількість виборів, % 

1. Глорічний тип тип 19 % 
2. Практичний тип 16 % 
3. Гностичний тип 16 % 
4. Естетичний тип 9 % 
5. Романтичний тип 8 % 
6. Пугнічний тип 8 % 
7. Комунікативний тип 7 % 
8. Альтруїстичний тип 6 % 
9. Гедонічний тип 6 % 
10. Акизитивний тип 5 % 
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Як видно з представленої таблиці, юнаки групи “Н” більш схильні пере-
живати радісне збудження від пізнання нового, задоволеність коли робота йде 
за планом, гордість коли можеш продемонструвати свою цінність як особис-
тість коли тобою щиро захоплюються. Тобто існує прагнення до постійного 
самоствердження. 

Поєднавши отримані результати ми спробували провести порівняльний 
психологічний аналіз виділених в ході емпіричного дослідження параметрів 
розрізнення групи “П” та групи “Н”. 

До групи “П” ми включили юнаків, які навчалися в класі із сприятливим 
кліматом і як з’ясувалося після першого емпіричного дослідження з високим 
рівнем навчальних досягнень. Під час залучення цих дітей до другого емпіри-
чного дослідження було встановлено, що вони більш схильні вибирати профе-
сії, які передбачають високий рівень комунікативних здібностей та вмінь, а 
саме групу соціономічних професій, де основним предметом праці є групи, 
колективи та люди. Також виявилося, що юнаки з групи “П” більше прагнуть 
відчувати альтруїстичний комунікативний та гностичний емоційні стани. Тоб-
то їм більше притаманні альтруїстичний, комунікативний та гностичний тип 
загальної емоційної спрямованості. 

До групи “Н” нами були включені юнаки, які навчалися в класі із не-
сприятливим психологічним кліматом і мали не високий рівень навчальних 
досягнень, що було встановлено у першому із із лонгідвода емпіричному дос-
лідженні. У другій частині нашого лонгітюдного дослідження цих старшокла-
сників з’ясувалося, що юнаки з групи «Н» перебільшено вибирають професії, 
які пов’язані або з природою або із знаковими системами. Це група біономіч-
них професій, предметом яких є рослини, тварини, мікроорганізми і група си-
гномічних професій, предметом яких є умовні знаки, коди, природні мови. 
При цих професійних виборах необов’язково потрібно розвивати в собі ко-
мунікативні вміння та навички. Старшокласники із групи «Н» більш схильні 
переживати радісне збудження від пізнання нового, задоволень від можливо-
стей продемонструвати свою цінність як особистість, радість коли тобою щиро 
захоплюються, коли досягаються намічені цілі. Тобто їм більше притаманні 
графічний, практичний та гностичний тип загальної емоційної спрямованості. 

Список використаних джерел: 
1. Гудименко К.М. Професійне самовизначення старшокласників як 

психолого-педагогічна проблема. Педагогічні науки: теорія, історія, іннова-
ційні технології. 2015. № 2 (46). С. 227–232. 

2. Заіка В.М. Взаємозв’язок соматичного та психічного у дітей із га-
строентерологічною патологією. Практична психологія та соціальна ро-
бота. № 4. 2007. С. 67 – 80. 

3. Заіка В.М. Значення родової професії в професійній орієнтації сучас-
ної молоді. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-
економічного розвитку України: виклик глобального світу: матеріали 
Міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22-23 травня 2019 р. : у 2 т. Т. 1. К.: 
Університет «Україна», 2019. С. 29 – 31. 

4. Заіка В.М., Костик Ю.П. Особливості формування пізнавальної ак-
тивності школярів в умовах інклюзивного навчання. Інклюзивне освітнє се-



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  406   Полтавський інститут економіки і права  

 

редовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХХІ 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 листопада 
2021 р.), у 2-х частинах. Ч. 1. К.: Університет «Україна», 2021. С. 69 – 71. 

5. Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий 
підхід. Монографія. К.: ВД «Слово», 2013. 592 с. 

6. Моргун В.Ф. Психотехніка успіху на екзаменах. Інженерні та освіт-
ні технології. 2017. № 4 (20). С. 131 – 135. 

7. Професійна діагностика / упоряд. Т. Гончаренко. К., 2004.120 с. 
8. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика: нау-

ково-методичний посібник [для вчителів] / За ред. О. В. Мельника. К.: “Чет-
верта хвиля”, 2009. Вип. № 1. 230 с. 

9. Хомюк І.В. Професійна мотивація як засіб забезпечення професійної 
мобільності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 
2011. № 4-5 (14-15). С. 305–313. 

10. Щербакова І.М., Макаренко Н.В. Актуальні питання професійного 
самовизначення старшокласників в умовах соціально-економічної трансфо-
рмації суспільства. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні техноло-
гії. 2012. № 8 (26). С. 213–217. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 
 НАВЧАННЯ У  ПРОЦЕСІ   ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ   

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
Юлія Калюжна, 

кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри  психології  
Полтавського національного педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка 
На сучасному етапі розвитку нашої держави   серед основних завдань 

сучасної вищої школи центральним є підготовка майбутнього професіонала, 
який здатний  до активної саморегуляції у праці, до її самостійної  організації 
та творчого підходу до розв’язання складних теоретичних та практичних за-
дач. При цьому дуже актуальним є  усвідомлення майбутніми соціальними 
педагогами необхідності освоєння специфічних функціональних засобів про-
фесійної праці, пов’язаної з роботою з особливим об’єктом прикладання фа-
хових зусиль : окремими особами, групами, колективами. Саме тому від соціа-
льних педагогів вимагається наявність досконалих  знань про особистість учня 
та учнівський колектив,  виразних форм мови та поведінки   у реалізації нав-
чальних та виховних впливів на учнівську молодь , тощо. Особливо  це реалі-
зується у засвоєнні  саме навчального матеріалу    з психологічних дисциплін  
у процесі міжособистісної взаємодії, що сприяє не тільки його глибокому усві-
домленню, але і формуванню  ефективного закріплення  теоретичних знань  у 
практичних уміннях та навичках .   Тому важливого значення набуває про-
блема  організації такої  специфічної взаємодії  майбутніх соціальних педаго-
гів у навчальному процесі вищої школи, яка б забезпечувала формування не 
лише « знаних » спонукань до  вивчення   психологічних дисциплін , але і діє-
вої професійної мотивації на основі залучення студентів до спільного 
розв’язання педагогічних задач.  
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  Питання розвитку пізнавальної мотивації у процесі навчання студентс-
тва досліджувалиВітвицька С.С. , Л.Г. Подоляк, В.І.  Юрченко, О.В. Малихін, 
І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва,.І. Матукова , В.А. Семиченко та ін [1; 2; 5; 6; 
7].  Вони вказують на роль  інтерактивне навчання, при якому у діяльності ви-
кладача центральне місце займає не окремий індивід, а група взаємодіючих 
особистостей. Саме спільна активна робота учасників групи  забезпечує  мо-
дель спілкування особистостей у реальній  творчій діяльності, спрямованій на 
розв’язання завдань пошукового характеру. Метою  застосування інтерактив-
ного навчання є розвиток здатності студентів  мислити самостійно, а одини-
цею такої пізнавальної діяльності є навчальна задача, яка забезпечує умови 
для ефективного оволодіння способами навчальних дій і тим самим сприяє 
розвитку професійних якостей майбутніх фахівців. Автори вирізняють такі 
поширені засоби інтерактивного навчання, як  метод дискусії, мозкового шту-
рму, обговорення наукових питань у вигляді еврістичної бесіди або круглого 
столу, ділові ігри та тренінгові заняття. 

Еврістична бесідає  може стати компонентом як лекції, так і практи-
чного або залікового заняття. Це колективна бесіда як пошук відповіді на про-
блему , яка стосується складних  професійних ситуацій і потребує всебічного 
вивчення та аналізу .При цьому велике значення мають формулювання пи-
тань викладачем, які адресовані  групі у цілому  або мікрогрупам, утвореним 
для спільної роботи. Вони мають спрямовувати студентів на обмін думками, 
припущеннями, різними варіантами проміжних висновків.  Дискусія як ін-
терактивний методє спеціально організованою у групі суперечкою, та харак-
теризується  виразним дидактичним змістом. Зазвичай вона полягає у обго-
воренні та аналізі протилежних наукових концепцій , підходів або авторських 
точок зору щодо певного явища. Специфічними ознаками дискусії є нерівно-
мірність темпу, оскільки боротьба між різними думками відбувається як супе-
речка та формування системи аргументів чи контраргументів при аналізі нау-
кових явищ. Метод мозкового штурму передбачає таку організацію на-
вчальної діяльності, при якій у роботі групи максимально активізується як 
мисленнєва діяльність, так і інтуїція  та творча уява студентів. При цьому за-
вданнямивикладача є підготовка для групиучасниківнавчальнихпитань про-
блемного характеру та заохоченняучасників до висловлювання різнихприпу-
щеньщодоїх розв’язання (наукового, практичного чи побутового змісту). Ме-
тод круглого столазапозичений з області політики та науки і    застосову-
ється для оптимізації засвоєння теоретичних проблем шляхом розгляду їх у 
різних наукових аспектах .Він передбачає залучення різних фахівців чи спеці-
алістів з різних кафедр для проведення семінарського або  практичного занят-
тя з групою студентів. Метод ділової гри є методом імітації прийняття  рі-
шень організаційного, методичного чи управлінського характеру у різних 
змодельованих ситуаціях шляхом гри, причому її правила можуть бути як  за-
даними , так і  сформованими самими учасниками [2; 3; 4; 8 ]. 

Метою дослідження  було  виявити особливості пізнавальної мотивації у 
групах студентів, де семінарські та практичні заняття з психологічних дисци-
плін проводилися  переважно  або за  традиційною схемою, або за правилами 
інтерактивного навчання.  Для цього використовувалися методика « Мотива-
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ція навчання у вищій школі » (Т.І.Ільїна) та методика « Мотивація успіху та 
боязнь невдачі» (А.А. Реан) [6]. У дослідженні взяли участь 102 студенти  ві-
ком 18 – 20 років. 

За результатами застосування методики вивчення мотивації навчання у 
вищій школі у групах , де заняття  з психології здійснювалися із застосуван-
ням інтерактивних методів,  найбільш значущими виявилися мотиви набу-
вання знань       (  54% опитуваних) та мотиву оволодіння професією ( 36 % від  
числа досліджуваних).  Мотив прагматичного характеру, пов’язаний із  отри-
манням диплома про вищу освіту був характерним лише для кожного десято-
го студента. Саме цим студентам була притаманна схильність переважно  до 
уникнення неприємностей у процесі отримання фахових, а не на досягнення   
позитивного результату. У студентських групах, де  заняття з психологічних 
дисциплін проводилися на основі традиційного   навчання ,приблизно  25 % 
студентів відзначили як пріоритетний мотив отримання диплома.  Для дослі-
джуваних цієї групи виявилося те, що навіть студенти, орієнтовані на  здобу-
вання  знань чи  оволодіння професією ( відповідно 41%  та 34% з даної вибір-
ки) схильні переважно до уникнення неприємностей ( несхвалення виклада-
чів чи одногрупників, позбавлення стипендії та ін.). Тому студенти  зазвичай 
демонстрували тенденцію до виконання завдань традиційними, добре засвоє-
ними способами з метою уникнення можливих ризиків чи перешкод у склад-
них професійних ситуаціях.  

Отже, використання у навчальному процесі з психології  інтерактивних 
методів опанування  студентами психологічних  дисциплін є запорукою роз-
витку не лише ефективних мотивів професійної діяльності, але і основою для 
засвоєння системи практичних умінь і навичок, необхідних для роботи соціа-
льних педагогів. Окрім активізації самостійної пізнавальної діяльності  майбу-
тніх фахівців, такі методи створюють умови для їх орієнтації  на досягнення 
колективного результату , формування умінь враховувати позиції інших осіб 
при розгляді ситуацій професійного змісту та розвитку цілої низки комуніка-
тивних навичок . Слід зазначити ,  що  їх ефективність базується на врахуванні  
суттєвих потреб   студентської молоді у нових враженнях ,у самоствердженні 
та  самоорганізації  власної  діяльності, а тому вони сприяють ефективності 
розвитку особистості у професійному плані та забезпечують успішний процес 
її трудової діяльності у подальшому житті. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ  

ІЗ ГЕМОРАГІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ 
Людмила Клеценко, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри фізичної терапії  
та ерготерапії Національного університету «Полтавська політехніка 

 імені Юрія Кондратюка» 
За даними ВООЗ, у розвинутих країнах світу щорічно реєструють від 100 

до 300 інсультів на кожні 100 тис. населення.За офіційною статистикою Цент-
ру громадського здоров’я МОЗ України, в Україні цереброваскулярні захворю-
вання є причиною смертності № 2 (100 000-110 000 смертей, близько 14% усіх 
померлих). Щороку стається 100 000–110 000 інсультів (понад третина - у лю-
дей працездатного віку), 30-40% хворих на інсульт помирають упродовж пер-
ших 30 днів і до 50% - протягом року від початку захворювання; 20-40% хво-
рих, що вижили, стають залежними від сторонньої допомоги (12,5% первинної 
інвалідності) і 10% повертаються до повноцінного життя [1]. 

Фізична терапія, ерготерапія осіб, що перенесли мозковий геморагічний 
інсульт, є важливою і невід'ємною складовою в комплексному лікуванні таких 
пацієнтів. Більшість пацієнтів, які вижили після інсульту, стають інвалідами, 
20-25% з них до кінця життя потребують сторонньої допомоги, значна частина 
потребує догляду родичів працездатного віку, що визначає соціально-
економічну значущість цієї проблеми (Гуляєва М.В., 2012, Беляєва Н.М., 2016, 
Здесенко І.В., 2016). 

Оскільки, за даними міжнародних мультицентрових досліджень, 
співвідношення ішемічних і геморагічних інсультів становить відповідно 4:1, 
то більша увага науковців зосереджена на проблемах ішемічного інсульту та 
критично мала кількість робіт по дослідженню геморагічного інсульту.В літе-
ратурі недостатньо інформації про авторські програмифізичної терапії, ерго-
терапії пацієнтів з геморагічними інсультами у ранньому реабілітаційному 
періоді, які враховують науково обґрунтовані підходи до провадження клініч-
ної практики на заснованої засадах доказової медицини розвинених країн 
світу, немає даних про призначення комплексних методик з використанням 
комплементарних методів в мультидисциплінарній реабілітації. 

В процесі реабілітації хворих з геморагічним інсультом приймають уч-
асть фахівці різних спеціальностей, з яких формується мультидисциплінарна 
команда. Загальні базові особливості відновлювального періоду після гемора-
гічного інсульту передбачають диференціацію комплексу реабілітації по чоти-
рьом клініко-функціональним групам. Завдання раннього періоду фізичної 
терапії, ерготерапії при геморагічному інсульті включають: попередження і 
лікування ускладнень, що пов’язані з іммобілізацією;визначення функціона-
льного дефіциту і збережених можливостей хворого;покращення загального 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  410   Полтавський інститут економіки і права  

 

фізичного стану;покращення рухових, сенсорних функцій;відновлення самоо-
бслуговування і елементарних побутових навичок. 

Серед розмаїття підходів до фізичної терапії, ерготерапії при геморагіч-
ному інсульті в ранньому періоді нам імпонує баченняСкворцової В.І. [2], яка 
пропонує наступний алгоритм: перші 6-8 днів – лікування положенням, диха-
льні вправи, корекція дисфагії;2-4 тиждень: – вертикалізація за умови регресу 
оболонкового синдрому; кінезотерапія, за умови стабільного стану пацієнта; 
масаж (крапковий) не раніше 6-8 дня захворювання; фізіотерапія з 15-20 дня 
(парафінові, озокеритні аплікації на паретичні кінцівки, голкорефлексотера-
пія, електростимуляція). Коротко охарактеризуємо основні засоби та методи 
фізичної терапії при геморагічному інсульті. 

Лікування положенням. Лікування положенням (корегуючі пози) - на-
дання паралізованим кінцівкам правильного положення в період, коли хво-
рий знаходиться в ліжку або в положенні сидячи.Лікування положенням 
сприяє:зниженню м’язової спастичності;зменшенню асиметрії м’язового то-
нусу;відновленню схеми тіла;підвищенню глибокої чутливості;зниженню па-
тологічної активності з тонічних шийних та лабіринтних рефлексів. 

Дихальна гімнастика. Дихальна гімнастика спрямована на нормаліза-
цію гемодинаміки, відновлення оксигенації, усунення гіпоксичної гіпоксії, 
формування стійкого динамічного стереотипу дихання; використовуються ак-
тивні та пасивні прийоми. 

Корекція розладів ковтання. Оцінку розладів ковтання проводять без-
посередньо після розвитку інсульту, і в разі їх наявності корекція набуває осо-
бливого значення. Вдавлювання при ковтанні рідкої чи твердої їжі може при-
вести до тяжких наслідків - аспіраційної пневмонії, підвищенню артеріально-
го тиску, асфіксії, втрати свідомості і навіть летальному результату.Оцінка фу-
нкції ковтання проводиться усім пацієнтам з інсультом. В залежності від 
результатів тестування роблять вибір годування для кожного хворого. 

Кінезіотерапія. Механізм відновлення після інсульту нагадує 
становлення моторики дитини в онтогенезі: спочатку відновлюються функції 
аксіальної мускулатури та проксимальних відділів кінцівок, потім - 
дистальних, ходьба та тонка моторика, тобто, сам організм використовує 
набуті в онтогенезі шляхи. Це обґрунтовує використання онтогенетичної 
кінезіотерапії в ранній реабілітації хворих з інсультом. 

Кінезіотерапія включає стимулювання стабокінетичних рефлекторних 
реакцій, що здійснюються з глибоких рецепторів, латеральних м’язів очей, 
аксіальних і параксіальних м’язів регіону шиї і верхнього грудного відділу 
хребта, рецепторів вестибулярного апарату. Комплексна система 
рефлекторних вправ - найбільш ефективний метод кінезіотерапії для таких 
хворих.В разі виконання в цей період звичайних рухів в суглобах може 
формуватися патологічний руховий стереотип, тому що при здійснюванні 
таких рухів використовуються програми, що функціонують на даний час - 
тобто патологічні. 

Поступова вертикалізація хворих. Відновлення статичного та 
динамічного стереотипу пацієнта (послідовно у всіх положення від 
горизонтального до вертикального), враховуючи вплив на рухову сферу 
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структур спинного мозку, продовгуватого мозку, вестибулярно- мозочкового 
комплексу та підкіркових осередків. Виконуючи терапевтичні вправи на 
початкових етапах використовують і фазичні і тонічні рефлекси та 
автоматизми продовгуватого, середнього і інших відділів мозку. 

Масаж. Впливають на спастичні та локально-спазмовані м’язи методом 
загальних розслаблюючих прийомів класичного масажу, які виконують в по-
вільному темпі з обов’язковими паузами між прийомами. Спазмовані агоністи 
масують м’яко, розтягнені їх антагоністи більш енергійно, в більш швидкому 
темпі. Для зниження спастичності також використовують точковий масаж ло-
кальних зон біологічно активних точок. 

Фізіотерапевтичне лікування. В лікуванні хворих з інсультом в 
гострому періоді велику роль відіграють не медикаментозні засоби і, 
насамперед, фізичні фактори. Загальним для різних фізичних факторів є 
відповідна реакція гіпоталамо-гіпофізарної системи на будь-яку аферентну 
імпульсацію. Використовучи фізичні методи лікування відбувається 
трофічний вплив на центральну нервову систему. 

Оцінка ефективності реабілітації проводиться за показниками: шка-
ли оцінки сили м’язів; шкали оцінки спастичності м’язів;оцінки об’єму, темпу 
рухів, асиметрії довжини кроків, швидкість ходьби; модіфікованої шкали 
Ренкіна; індексом Бартеля; опитувальниками (FIM). 

Варто зазначити, що незмінним і основним принципом при побудові 
програми фізичної терапії є принцип індивідуального підходу, формування 
індивідуальних цілей для пацієнтів. Загальновідомою аксіомою є те, що для 
підвищення ефективності програми фізичної терапії, ерготерапії та покра-
щення процесу реабілітації з точки зору управління при формуванні індивіду-
альних цілей для пацієнтів під час проходження програми фізичної терапії, 
ерготерапії при геморагічному інсульті повинна враховуватися SMART-
методика. Результат досягнення мети фізичної  реабілітації залежить від пра-
вильного формулювання цілей запровадженої програми. У концепції «управ-
ління за цілями» для досягнення ефективності при  фізичній терапії, ерготе-
рапії після геморагічного інсульту за критеріями SMART повинні бути таки-
ми:specific (конкретність) – цілі мають бути обозначені у вигляді конкретних 
результатів. Основні цілі реабілітації: повернення пацієнту самостійності і не-
залежності в повсякденному житті; відновлення рухової активності; збере-
ження безпеки в процесі відновлення; measurable (вимірність) – мета повин-
на обумовлювати можливість і необхідність вимірювання результату у наступ-
них показниках: біль (бали), амплітуда рухів (градуси), мануальне м’язове те-
стування (бали); achievable (досяжність) – мета має бути здійсненною, ре-
алістичною для конкретного виконавця та прогнозованою. По закінченню ре-
абілітаційних заходів людина повинна вставати з ліжка і переміщатися з до-
помогою ортопедичних засобів; relevant (відповідність) – досягнення мети 
повинно бути забезпечене ресурсами, а також цілі не повинні конфліктувати 
одна з одною та не мають  виключаюти одна одну. Фізичний терапевт, ерготе-
рапевт повинен чітко розуміти значення кожної встановленої цілі для швид-
кого і повного відновлення функцій пацієнта; time-bounded (визначеність у 
часі) – обмежена в часі. Ранній відновний період (до 6 місяців від початку ін-
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сульту); пізній відновний період (після 6 місяців і до 1 року); резидуальний 
період інсульту (після 1 року). 

Отже, основним принципом при побудові програми фізичної терапії при 
геморагічному інсульті є принцип індивідуального підходу та формування ін-
дивідуальних цілей для пацієнтів. Для підвищення ефективності програми фі-
зичної терапії, ерготерапії та покращення процесу реабілітації з точки зору 
управління при формуванні індивідуальних цілей для пацієнтів під час про-
ходження програми фізичної терапії, ерготерапії при геморагічному інсульті 
повинна враховуватися SMART-методика. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ 
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університету імені В. Г. Короленка 
Вагомим напрямком соціальної підтримки літніх людей є соціальна 

профілактика депривації. Саме період старості сьогодні є найбільш уразливим 
до депривації. Поряд з проблемами матеріальними, з проблемами здоров’я 
похилі люди досить сензитивні до такої проблеми, як депривація, тобто ізо-
льованості, одинокості, обмеженості у соціальному функціонуванні, затребу-
ваності суспільством.Феномен депривації науковці (О. Алєксєєнкова, 
І. Дубровіна, Я. Гошовський, Г. Крайг, І. Лангмейєр, О. Максименко, 
З. Матейчек, Л. Міщик, В. Мухіна та ін.) розуміють як психологічний, фізич-
ний стан, що сформувався у результаті обмеження або повної відсутності соці-
ального функціонування особистості, обмеженості у задоволені потреб та реа-
лізації інтересів, як механізм обмеження соціалізуючих процесів. Л. Міщик 
трактує депривацію як психічний стан, виникнення якого обумовлено життє-
діяльністю особистості в умовах тривалого позбавлення або істотного обме-
ження можливостей задоволення життєво важливих потреб [6, с. 405]. Аналіз 
науково-теоретичних джерел засвідчив прицільну увагу дослідників до цієї 
проблематики. Водночас на сьогодні бракує комплексного підходу в означенні 
арсеналу технологічного інструментарію у галузі соціальної роботи щодо по-
передження соціальної депривації людей похилого віку. 

Метою цієї статті є окреслення дієвих технологій соціальної роботи з 
профілактики соціальної депривації геронтологічної групи населення задля 
впровадження в практику роботи фахівців соціальної сфери. 

https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_275_ykpmd_gi.pdf
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Фахова соціальна робота уможливлюєвикористання різних технологій з 
означеною цільовою групою. Цілі й завдання при цьому визначаються необ-
хідністю попередження соціальної депривації людей похилого віку та / або її 
мінімізації, нейтралізації її наслідків. 

Серед різноманіття технологій соціальної роботи з літніми людьми на 
різних етапах старіння можна виділити ряд тих, які найбільшим чином спря-
мовані на самоактивізацію літніх та зростання їх адаптивного потенціалу. Так, 
створення клубів осіб похилого віку дозволяє приємно та плідно проводити 
час, творчо реалізовуватися, задовольняти різноманітні духовні потреби [2, с. 
84]. Клуби можуть об'єднувати осіб за інтересами, проте краще практикувати 
комплексний підхід до клубної роботи, приділяючи особливу увагу створенню 
різних секцій з паралельним проведенням клубних заходів. У процесі клубної 
роботи слід використовувати ініціативу самих членів клубу організації різних 
заходів, впровадження нових форм роботи. У клубі літні особи можуть займа-
тися співом, танцями, постановкою спектаклів, прослуховувати лекції на різ-
номанітні теми, працювати в майстернях, їздити на екскурсії» [5, с. 128-129]. 
Крім активного відпочинку, клуби створюють особливу атмосферу єдності, за-
лучення до єдиної системи соціальних цінностей та єдиної проблематики. Об-
мін досвідом з вирішення різних побутових питань є важливим чинником під-
тримки адаптаційного механізму особи похилого віку, а регулярність клубних 
зустрічей підвищує значущість комунікативної взаємодії у середовищі грома-
дян похилого віку.  

Ще однією перспективною технологією сучасної соціальної роботи з літ-
німи людьми є створення груп самодопомоги або взаємодопомоги. Особи по-
хилого віку мають право на повноцінну реалізацію життєвого шляху, проте це 
стає можливим тільки тоді, коли вони самі беруть участь у вирішенні питань, 
що їх безпосередньо стосуються. Важливу роль у вирішенні подібних завдань 
відіграють групи взаємодопомоги – це «невеликі, прив’язані до певного місця 
проживання групи, члени яких, маючи загальні проблеми, допомагають один 
одному» [3, с. 62-63]. Такі групи, як свідчить практика, складаються з 5–7 осіб, 
які живуть поблизу та мають періодичні контакти. Мета створення групи – си-
стематизована взаємна допомога по вирішенню різноманітних проблем. Ор-
ганізаційні функції спочатку можуть взяти на себе соціальні працівники, ви-
значаючи місце та час збору групи, а також порядку денного. Число учасників 
на початку роботи не має перевищувати семи осіб. Зустрічі рекомендується 
проводити раз на тиждень тривалістю від 1 до 3 год. [4, с. 71-81]. Поступово 
група може поповнюватися новими учасниками. Також група може 
об’єднувати контингент громадян похилого віку, які мають якусь схожу про-
блему, наприклад, хворих на цукровий діабет, а звідси спрямованість та мето-
ди роботи з групою також будуть специфічними. По мірі існування групи її 
учасники розподіляють зусилля з надання один одному різних послуг соціа-
льно–побутового, медико-гігієнічного, морально-підтримуючого характеру, 
будучи постійними партнерами по спілкуванню та дозвіллю. 

Сьогодні, в умовах інформатизації та діджиталізації викликом часу для 
означеної соціальної групи є доступ і можливість користування інформаційно-
комунікативними технологіями (ІКТ). Інформаційно-комунікативні технології 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  414   Полтавський інститут економіки і права  

 

взаємодії з людьми та між людьми є важливим засобом зростання адаптова-
ності та соціалізованості громадян старшого покоління. До них можна віднес-
ти методику ведення онлайн-прийому допомогою соціальних програм Skype, 
Viber, реалізацію соціальних програм типу «Інформаційно-комунікативне 
спілкування в режимі реального часу», що особливо важливо для громадян, 
які перебувають на певному соціальному обслуговуванні. Це дозволяє прово-
дити індивідуальні консультації, інформувати клієнтів, проводити веб-
конференції чи онлайн-зустрічі. Перевагою запровадження таких технологій є 
мінімізація часу доступу клієнта до соціально значимої установи, що дозволяє 
літнім клієнтам берегти свої фізіологічні та часові ресурси, оперативне реагу-
вання фахівців соціальної установи на запити своїх клієнтів, уможливлення 
групових і масових форм взаємодії при віддаленому просторовому доступі. 
Однак, запровадженню таких форм ІКТ має передувати навчання людей по-
хилого віку користування гаджетами, наявність відповідної матеріально-
технічної бази в клієнтів соціальних установ. 

Технологія соціального туризму має на меті вивести осіб похилого віку з 
монотонності та повсякденної рутини, розширити її кругозір, допомогти набу-
ти нові знання, зарядитися враженнями. Соціальний туризм має масу варіан-
тів реалізації, це можуть бути як поїздки на далекі відстані, так і короткочасні 
виходи на природу. Він поділяється на такі види: туризм із метою вивчення 
культури, туризм з метою відпочинку, спортивний, лікувально-оздоровчий, 
екологічний, пригодницький, політичний. При організації турів слід врахову-
вати всі ризики, в першу чергу пов'язані зі станом здоров'я осіб похилого віку, 
адаптованістю їх психіки та масою інших чинників [7, с. 16-17]. 

Останнім часом набувають популярності та затребуваності такі техноло-
гії роботи з літніми людьми, як організація університетів третього віку, шкіл 
психологічної стійкості, шкіл безпеки осіб похилого віку. Так, в університетах 
третього віку літні особи навчаються на різних факультетах – правової грамо-
тності, інформаційних технологій, психології, творчого розвитку, іноземних 
мов, по закінченні чого слухач отримує диплом. Школи психологічної стійко-
сті осіб похилого віку призначені для стимулювання осіб похилого віку до ро-
боти над собою, збереження власної психіки, протистояння деменції, знижен-
ня конфліктності в спілкуванні з оточуючими, корекції рівня тривожності та 
іншим значимим компонентам психології похилого віку [1, с. 32]. У школі 
безпеки осіб похилого віку вони дізнаються, як протидіяти маніпуляціям, не 
стати жертвою шахраїв, вивчають ергономіку житла тощо. 

Загалом, активне використання різноманітних технологій соціальної 
роботи з людьми похилого віку є гострою вимогою часу та відповідає найваж-
ливішому завданню сучасного суспільства – формування моделі активної ста-
рості на принципах забезпечення гідності, участі, доступності, незалежності. 
Використання означених технологій має упередити соціальну ізольованість, 
соціальну депривацію уразливої категорії населення – людей похилого віку, 
сприяти їхньому повноцінному соціальному функціонуванню та життєдіяль-
ності, підвищувати якість життя. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ІЗ  

СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 
Любов Куторжевська,  

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціальної ро-
боти та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права 
ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

У наукових розвідках багатьох дослідників знайшла відображення про-
блема фізичної реабілітації здобувачів освіти із серцево-судинними захворю-
ваннями, зокрема: реабілітація – комплекс медичних, психологічних, педаго-
гічних, професійних, юридичних заходів, спрямованих на відновлення чи 
компенсацію порушених або втрачених індивідом суспільних зв’язків і відно-
син внаслідок змін стану здоров’я, соціального статусу, втрати близьких лю-
дей, навичок навчальної діяльності, соцільної дезадаптації та ін., які супрово-
джуються стійкими розладами функцій організму, захворюванням, втратою 
соціального статусу, житла, роботи тощо, – стверджує Т.Ф. Алєксєєнко [2, с. 
168]. У медико-педагогічному значенні реабілітація – повернення хворого до 
нормального життя і праці в межах психо-фізичних можливостей, – читаємо в 
«Дефектологічному словнику» [1, с. 393]. Реабілітація, – стверджують нау-
ковці, – комплексна, багатоетапна система медичних, соціально-
психологічних педагогічних заходів, спрямованих на усунення чи 
пом’якшення вад розвитку дітей-інвалідів та дітей з психофізичними пору-
шеннями, інтеграцію їх у соціальне середовище, залучення до громадського 
життя і праці [2, с. 94-95]. Завдання реабілітації розв’зуються в системі 
спеціальних навчально-виховних закладів для різних категорій дітей. За-
стосування методів реабілітації у ранньому віці полегшує адаптацію дитини до 
середовища. З раннього віку дітей із розумовими, сенсорними, руховими, мо-
вленнєвими, вадами потрібно готувати до спокійного сприймання своєї 
фізичної неповноцінності. Вада часто позбавляє людину змоги займатися у 
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майбутньому діяльністю, до якої вона має схильність чи інтерес. Необхідно 
тактовно переключати увагу та інтерес такої особи на доступну сферу діяль-
ності.           

Особливого значення у спеціальних закладах набуває своєчасне визна-
чення трудових можливостей дітей, правильний вибір професії, створення на-
лежних лікувально-педагогічних умов для її опанування.  Нині можливості 
реабілітації значно розширені. У країні розвивається мережа психолого-
діагностичних та корекційно-реабілітаційних центрів.  

Сучасні досягнення науки й техніки вносять суттві зміни в існуючі мето-
ди й прийоми реабілітації. У ранньому віці здійснюються ортезування й про-
тезування дітей-інвалідів; навчальні заклади обладнуються спеціальними ме-
блями, пристосуваннями, технічними засобами, засобами малої механізації, 
тренажерами, які полегшують навчання, побут, працю, дозвілля, обслугову-
ванн. Збільшується випуск спеціальної навчальної, художньої літератури та 
видань із різних галузей знань. Правильно організована лікувально- віднов-
лювальна, корекційно-виховна, навчальна робота допомагає дітям із вадами 
розвитку підготуватися до самостійного життя і праці. У праці Лисенюка В. П. 
„Сучасні стандарти та критерії в галузі реабілітаційної медицини” подано ос-
новні поняття, терміни та види реабілітації, стандарти обсягу та якості ре-
абілітаційної допомоги хворим кардіологічного профілю, стандарти обсягу та 
якості реабілітаційної допомоги хворим неврологічного профілю, стандарти 
обсягу та якості реабілітаційної допомоги хворим ортопедо-травматологічного 
профілю, реабілітаційні стандартизовані інструменти [4]. Осіпова В. М. подає 
історію становлення, мету, завдання фізичної реабілітації, аналізує особли-
вості рухової активності і здоров’я людини, з’ясовує засоби і методи фізичної 
реабілітації, методичні основи процесу фізичної та контроль ефективності 
процесу фізичної реабілітації, а також аналізує особливості фізичної ре-
абілітації при захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи [3]. У 
навчальному посібнику Христової Т. Є., Суханової Г. П. „Основи лікувальної 
фізичної культури” подано стислий історичний нарис розвитку лікувальної 
фізичної культури, ґрунтовно проаналізовано загальні основи лікувальної 
фізичної культури, подано науковий аналіз лікувальної фізичної культури при 
захворюваннях серцево-судинної системи [5]. В „Уніфікованому клінічному 
протоколі екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (висо-
коспеціалізованої) методичної допомоги та медичної реабілітації. Гострий ко-
ронарний синдром без елевації сегмента ST” подано клінічні рекомендації по 
наданню медичної допомоги хворим, запропоновано і ґрунтовно покроково 
прописано методи лікування і терапії на різних етапах лікування, а також 
медичну реабілітацію пацієнтів після гострого коронарного синдрому.    

Сучасна соціальна політика держави та Закони про освіту визначили 
низку соціальних першочергових завдань школи і педагогічної науки щодо 
різнобічного розвитку та соціальної адаптації особистості в сприятливих 
соціальних умовах. Нині в Україні у стратегії розвитку освіти для дітей з особ-
ливими освітніми потребами впроваджено інклюзивну освіту у загально-
освітніх навчальних закладах, яка тісно переплітається з концепцією прав лю-
дини щодо рівної доступності й участі в усіх сферах життя. Інклюзивне нав-



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                417 

 

чання визначається як процес включення дітей з особливими освітніми по-
требами в загальноосвітні навчальні заклади  і забезпечення права на одер-
жання освіти, якість якої не відрізняється від освіти здорових дітей. Освітнє 
середовище у навчальних закладах адаптовано до особистості здобувача 
освіти: для дітей з особливими освітніми потребами створені групи з інклю-
зивною формою навчання – так здійснюється інтеграція дітей з особливими 
освітніми потребами у загальноосвітній простір. Індивідуальна освітня 
траєкторія в закладі освіти реалізується через індивідуальну програму розвит-
ку, – читаємо в Законі «Про освіту», – документі, що забезпечує 
індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами; у законі 
закріплено перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних по-
треб/послуг для розвитку дитини [6]. Групою фахівців  (заступник директора 
з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент учителя, психолог, вчитель-
дефектолог та інші з обов’язковим залученням батьків дитини) розробляється 
індивідуальна програма розвитку з метою визначення конкретних навчальних 
стратегій і підходів до навчання. Програми освітніх предметів адаптовано чи 
модифіковано для кожного користувача освітніх послуг. Враховуючи 
індивідуальні особливості учнів із серцево-судинними захворюваннями, учи-
тель спрямовує зміст навчання на корекцію навчально-пізнавальної діяль-
ності хворих дітей. Створюючи інклюзивне освітнє середовище – сукупність 
умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та ро-
звитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей – учитель 
враховує рівень пізнавальних можливостей кожного вихованця, застосовує на 
заняттях різні прийоми організації навчальної діяльності дітей: за ступенем 
складності; за ступенем самостійності (за мірою допомоги вчителя); за обся-
гом. Для навчання дітей з особливими освітніми потребами використовуються 
ті ж методи, що й для навчання дітей з типовим рівнем розвитку, проте особ-
ливості розвитку учнів з обмеженими можливостями здоров'я обумовлюють 
інші способи застосування цих методів. Корекційно-розвиткові заняття також 
проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності 
учня. Індивідуальна програма розвитку містить розділи, зокрема: період ви-
конання («2019-2020 навчальний рік»); загальна інформація про дитину («У 
хлопчика  труднощі у навчанні внаслідок серцево-судинного захворювання, 
також несформованості передумов інтелектуальної діяльності. Недостатня 
сформованість процесів уваги, мисленнєвих операцій (невміння аналізувати, 
зіставляти, порівнювати предмети).  Запас знань та загальних уявлень про 
оточуючий світ дещо знижений. Мовлення нечітке. Працездатність нерів-
номірна, недостатній рівень концентрації та розподілу уваги»); джерело ін-
формації («Витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної кон-
сультації від 03.05.2020  №269, результати індивідуальних спостережень, 
психодіагностичних методик практичного психолога, логопеда, вчителя»); 
вказується наявний рівень знань і вмінь учня;  додаткові освітні та соціальні 
потреби учня («потребує  фізичної реабілітації, заняття з логопедом, а також з 
практичним психологом»); психолого-педагогічна допомога, що надається під 
час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять    («Фізич-
на реабілітація – за окремою програмою,  вправи на підвищену концентрацію 
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уваги,  вправи на розвиток пізнавальних процесів»); характеристика учня – 
розділ, у якому характеризуються сфери розвитку дитини («емоційно-вольова 
регуляція в межах норми, фізична сфера – незначні порушення опорно-
рухового апарату, заплановані дії – вправи з ритміки, а очікуваними результа-
тами будуть покращення координації рухів; когнітивна сфера – знижений 
рівень пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, мислення, то запланованими 
діями будуть заплановані методики з розвитку пізнавальних процесів  – за 
окремим графіком, а очікуваними результатами – ставити та утримувати  мету 
діяльності, планувати дії, використовувати самоконтроль на всіх етапах діяль-
ності, оцінювати процес і результат діяльності»; мовленнєва сфера розвитку – 
має порушення звукової вимови, труднощі у відтворенні словосполучень 
різної складової структури, мовлення з елементами лексико-граматичного, 
фонетико-граматичного недорозвитку, недостатній розвиток фонематичного 
слуху і сприймання, недостатньо сформований звуковий аналіз і синтез, збід-
нений словниковий запас; запланованими діями будуть формування пра-
вильної звукової вимови, збагачення словникового запасу, удосконалення 
зв’язного мовлення – за окремим графіком, а очікуваними результатами – по-
кращення стану звуковимови, мовлення в цілому, збагачення словничка). 
Щодо навчальних предметів варто зауважити: у разі, коли потенційні можли-
вості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, то педагогами  ро-
зробляються адаптована або модифікована програма. Подається також і адап-
тація навчальних підходів, і індивідуальний навчальний план, і джерела ін-
формації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку та висно-
вок психолого-медико-педагогічної консультації. Індивідуальні програми ро-
звитку узгоджуються з батьками/законними представниками та учнем у разі, 
коли йому виповнилося 16 і більше років. Проводиться моніторинг стану ро-
звитку учня та його навчальних досягнень. Індивідуальна програма розвитку 
розробляється на один рік. Двічі на рік (січень, травень) переглядається з ме-
тою її коригування. 

Відомо, що серед хвороб, на які страждають наші сучасники найбільш 
небезпечною є захворювання серцево-судинної системи, зокрема: вади серця, 
аритмія, задишка, вегетативно-судинна дистрофія, тахікардія, гіпертонічна і 
гіпотонічна хвороби, дистрофія міокарда, набряки, ціаноз, інфекційно-
алергічні міокардити, ревмокардити. Захворювання серцево-судинної системи 
обумовлені багатьма факторами: вродженими дефектами; інтоксикацією; за-
пальними процесами; неправильним харчуванням; порушеннями обміну ре-
човин; малорухомим способом життя; фізичним і психічним перенапружен-
ня; інфекційними хворобами тощо, адже серцево-судинна система забезпечує 
кровообіг організму, а значить живлення і дихання всіх органів. Ось чому за-
хворювання серцево-судинної системи часто відображається на пониженні 
функціональної діяльності всього організму, також понижуються творчі здіб-
ності та працездатність людини.  

При захворюваннях серцево-судинної системи застосовують систему 
заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я людини, загартування її 
організму, розвиток рухових навичок і вмінь, а також застосовують механізми 
лікувальної дії фізичних вправ. Завданням закладів освіти є створення 
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оптимальних умов для забезпечення фізичного розвитку особистості, 
зміцнення та збереження її здоров’я, отримання знань про особливості 
організму, фізіологічні процеси в ньому, набуття санітарно-гігієнічних умінь 
та підтримання і розвиток його потенційних оздоровчих можливостей.  

У навчальних закладах існують різноманітні форми фізичного 
виховання: уроки з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в 
режимі шкільного дня, фізкультурні хвилинки під час уроків, ігри та вправи 
на перервах, заняття в спортивних секціях, спортивні змагання, а в закладах 
інтернатного типу – щоденні ранкові зарядки; спортивно-масова робота за 
місцем проживання учнів, в дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих 
клубах, спортивних школах, туристських станціях, спортивних товариствах. 
Самостійно учні займаються фізичними вправами вдома, на стадіонах, 
дворових майданчиках, у парках. Метод лікувальної фізкультури 
розглядається як метод загальної терапії. Його цінності полягає в тому, що він 
по своїй сутності має не локальну дію, а викликає зміни всього організму. 
Фізичні вправи покращують кровопостачання серцевого м’яза за рахунок 
розкриття резервних капілярів в міокарді, позитивно впливають на обмін 
речовин і  прискорюють процеси відновлення в міокарді. Лікувальна фізична 
культура, яку проводять систематично протягом навчального року з 
урахуванням пори року, показана при всіх захворюваннях серцево-судинної 
системи. Важливе значення має регулярний лікарський контроль за здоров’ям 
здобувачів освіти. За структурою фізкультурні заняття складаються з трьох 
частин: підготовчий етап – 5-10 хвилин: розминка, психологічна та 
фізіологічна підготовка до виконання фізичних вправ; основна частина – 
розвиток рухових якостей, формування правильної постави, виконання 
фізичних вправ, рухливі ігри, розвиток спритності, швидкості, танцювальні 
вправи, а також вправи на розслаблення м`язів, дихальні вправи та вправи 
для тренування вестибулярного апарату, вони сприяють зниженню 
артеріального тиску і нормалізують порушену вестибулярну функцію; 
заключна частина заняття –  зниження фізичного навантаження, приведення 
організму у відносно спокійний стан. При серцево-судинній патології варто 
дотримуватися вимог методики фізичного виховання, зокрема: займатись 
регулярно з приблизно однаковим навантаженням, проводити фізичні вправи 
потрібно щоденно, на свіжому повітрі або в добре провітрюваних 
приміщеннях.   Для визначення фізичного навантаження при серцево-
судинній патології необхідно врахувати також особливості протікання 
хвороби. Потрібно не забувати про такі види фізичної активності, як дозована 
ходьба і ранкова гімнастика. 

 При серцево-судинній патології є вправи, які вважають 
протипоказаними: з різкою зміною положення тіла (нахили, переміщення, 
оберти, перекиди); статичні, які пов’язані із затримкою дихання; піднімання 
великої ваги; вправи на гімнастичних приладах без попередньої підготовки; 
на витривалість при артеріальному тиску вище 200/110 мм рт. ст.; участь у 
змаганнях з легкої атлетики, гімнастики, баскетболу, плавання, лижних 
гонок.  
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 Таким чином, важливою складовою державної політики в Україні є 
прогресивні зміни в стратегії розвитку освіти для дітей з особливими 
потребами з домінуючим напрямком – впровадженням інклюзивної освіти у 
загальноосвітніх навчальних закладах, де освітнє середовище адаптовано до 
особистості здобувача освіти: для здобувачів освіти з особливими освітніми 
потребами створені групи з інклюзивною формою навчання – так 
здійснюється інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітній простір.  
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АРТ-ТЕХНІКИ ЯК РЕСУРС ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ 
Анжела Пасічніченко, 

кандидатка психологічних наук, доцентка,  
доцентка кафедри дошкільної освіти Полтавського національного  

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Проблема психічного здоров’я особистості завжди була важливою, а в 

сучасних умовах набула особливої актуальності. Психічне здоров’я є умовою 
соціалізації дітей, адекватного виконання ними вікових, соціальних і культур-
них ролей, забезпечує можливість безперервного повноцінного розвитку та 
сприяє ефективній самореалізації особистості. Воно є своєрідним резервом 
сил дитини, завдяки якому вона може подолати стресові ситуації із якнай-
меншою шкодою для її фізичного здоров’я.  

Підтримка, збереження психічного здоров’я дітей, розробка ефективних 
способів профілактики, подолання стресу та проявів, які з ним пов’язані, по-
шук ресурсів психологічної гараздності – це є одне із головних завдань дорос-
лих, яке успішно реалізується завдяки використанню різноманітних ко-
рекційних технологій. Вони забезпечують емоційний комфорт та позитивне 
психологічне самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками і до-
рослими. Серед таких оздоровлювальних технологій терапевтичного спря-
мування особлива роль відводиться арт-технікам, зокрема ізотерапії як одно-
му із напрямку. 
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Ізотерапія допомагає зробити більш гармонійними емоції дитини, зни-
жує рівень тривожності, агресивності, імпульсивності, емоційне напруження у 
стресових ситуаціях. Окрім того, для дітей будь-яке заняття творчістю є чин-
ником психічного розвитку: сприяє розвитку вищих психічних функцій, зба-
гаченню уявленню про навколишній світ, розвитку дрібної моторики, фор-
муванню вміння встановлювати емоційний контакт із оточенням. 

На думку Н. Атаманчук арт-терапевтичні практики дозволяють розкри-
ти можливості дитини, розвивати здібності до творчості, осягнути власне «Я». 
Використання арт-вправ дає змогу педагогу, близьким рідним забезпечити 
умови самостійного творчого вираження дітей, що позитивно позначається на 
формуванні їх емоційно-вольової сфери та пізнавальної активності. Ми-
стецтво активізує здібності до сублімації психічної енергії у творчості, навчає 
дітей вчасно вивільняти негативні емоції, які виступають блокувальними фак-
торами розвитку творчого мислення [1, с.9].  

Науково доведено: саме дошкільний вік є сенситивним періодом для ро-
звитку творчості, оскільки дитина до цього віку, з одного боку, готова до 
соціалізації (сформованість мовлення), а з іншого – ще не соціалізована [3]. У 
цей віковий період вона активно накопичує знання та оволодіває необхідним 
для творчості досвідом, виявляє допитливість, спостережливість, прагне 
пізнавати нове. Дошкільник позбавлений внутрішнього критика, обмежень та 
стереотипів, що стримують творчий процес. 

В основі творчої діяльності лежить не передача готових знань, умінь, на-
вичок, а спонукання до пошуку нового, оригінального. Тому важливим у про-
цесі реалізації таких технік є надання свободи дитині у виборі діяльності, за-
собів її виконання, способів дій та максимальне уникнення чіткої регламента-
ції  [5, с. 19].  

Всі дитячі види діяльності (ігрова, зображувальна, конструювальна, 
навчальна, побутова) містять елемент творчості. Результатом будь-яких пізна-
вальних дій дитини є творчість. Навіть наслідуючи дорослих, вона творчо ви-
дозмінює своє сприйняття відповідно до власних уявлень, а засвоюючи щось 
нове, пропускає його крізь особистий досвід, неповторний та унікальний.  

Переваги зображувальної діяльності полягають у тому, що вона є досту-
пною, цікавою для дитини, не вимагає наявності особливих здібностей та 
умінь, викликає емоційний відгук, характеризується багатством матеріалів та 
відсутністю обмежень у їх використанні. Саме такі особливості дозволяють ві-
льно творити [4, с. 143].  

Розвиваючи творчі здібності дітей у дошкільному віці, дорослі мають 
пам’ятати: кожна дитина є унікальною особистістю; важливо звертати увагу 
на думки, пропозиції, ідеї  кожної дитини;  вияв поваги до дитини сприятиме 
більшій довірі дітей, їх відкритості й плідної праці, створенню нових, неорди-
нарних, унікальних речей. У занятті мистецтвом дуже важливо, щоб дитина 
відчувала свій успіх в цій справі. Якщо вона бачить, що має успіх у створенні 
унікальних творчих продуктів (казок, малюнків тощо) до неї приходить успіх у 
спілкуванні, а взаємодія зі світом стає більш конструктивною [2, с. 26]. 

Отже, аналіз психолого-педагогічних наукових доробок дозволяє зроби-
ти висновок про актуальність у сучасних умовах проблеми психічного здоров’я 
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та пошуку шляхів його підтримки. Доцільними та ефективними техніками у 
формуванні психічного здоров’я дітей є арт-терапевтичні, оскільки вони дос-
тупні, цікаві, мають ряд переваг. 
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Процес старіння населення є світовим. Кількість людей похилого віку в 

структурі населення зростає як у розвинутих країнах так і країнах, що розви-
ваються. В Україні у 2015 році осіб віком 60-65 років становило 21,8 %, а лю-
дей віком 65 років і старше – 15,5 % від загальної чисельності населен-
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ня.Згідно з національним демографічним прогнозом до 2025 року частка 
осіб віком понад 60 років становитиме 25,0 % загальної кількості населення.  

У таких країнах світу, як Японія, Іспанія, Сінгапур, Південна Корея, 
Швейцаріятривалість життя набагато перевищує середній показник у світі - 
71 рік. В основі секрету довгоління лежить здоровий спосіб життя. Зокрема, у 
Японії харчування складається переважно із соєвого сиру тофу, солодкої кар-
топлі та невеликої кількості риби. У щоденному раціоні іспанців багато ово-
чів та оливкової олії. Жителі Південної Кореї вживають ферментову їжу і ве-
лику кількість клітковини.  

Старіння – це закономірний процес, який характеризується зниженням 
функцій організму. Старіння є головним фактором ризикухронічнихзахво-
рювань. Багато з них піддаються профілактиці, можуть наступити пізніше в 
результаті дотримання здорового способу життя [1, с.129]. 

Здоровий спосіб життя включає в себе: не переїдати, регулярно прий-
мати їжу, дотримуватись раціонального рухового режиму,режиму праці та 
відпочинку, достатньої тривалості сну, не палити,не зловживати алкоголем 
[2, c.204] 

Раціональне харчування є однією з головних складових запобігання 
передчасного старіння. Харчування людей похилоговіку повинно бути не 
тільки повноцінним, але і збалансованим, з урахуванням вікових особливо-
стей організму [2, c. 205, 3, c. 312] 

Основні складові раціонального харчування людей похилого віку: кіль-
кісне повноцінне харчування – відповідність харчового раціону енерговитра-
там організму. Надмірна калорійність їжі сприяє розвитку та прогресуванню 
вікової патології, а саме ожирінню, атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ді-
абету; якісне повноцінне харчування – збалансованість за вмістом білків та 
жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. Необхідно забезпечити 
антисклеротичну спрямованість раціону. Вміст білків у добовому раціоні по-
винен становити 60-75 г (1-0,8 г на 1 кг маси тіла), у співвідношенні між тва-
ринними та рослинними білками – 1:1. За швидкістю засвоєння білки харчо-
вих продуктів розміщуються так: білки риби, кисломолочних продуктів, 
м’яса, хліба, круп. Важче засвоюються білки бобових (гороху, квасолі, 
сої).Вміст жирів у добовому раціоні повинен бути 50-60 г., у співвідношенні 
між тваринними та рослинними  жирами – 2:1.Для профілактики атероскле-
розу, онкологічної патології, для покращення імунного статусу організму у 
раціоні мають бути жирні кислоти родин омега-3 (1-2 г на добу), що містять-
ся у жирі морської риби.Вміствуглеводів у добовомураціоні повинен станови-
ти 250-280 г., складнихвуглеводівмає бути 85-90% відзагальноїкількості, а 
рештапростихвуглеводів. Клітковини та пектини – 20-25 г на добу, вони 
нормалізують моторику та секреціюшлунково-кишкового тракту, зв’язують 
та виводять холестерин, токсичніречовини. 

Споживання солодощів обмеженодо 30-40 г на добу. Їжа має бути зба-
гачена вітамінами, а саме вітаміном А (яйця, молочні продукти), каротином 
(морква, болгарський перець, гарбуз, обліпиха), вітаміном Д (яйця, риб’ячий 
жир), вітаміном Е, вітаміном С (шипшина, чорна смородина, цитрусові, су-
ниці, капуста). Мінеральні речовини відіграють важливу роль у харчуванні 
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похилих людей, раціон має бути збагачений продуктами, які містять кальцій, 
фосфор, магній, залізо, йод, марганець, цинк, селен. Дотримуватися водного 
балансу; дотримання режиму харчування, а саме три основніприйомиїжі 
(сніданок, обід і вечеря) і один або два додаткові (другийсніданок, полуде-
нок). Щодо різноманітностіпродуктівхарчування та готовихстрав. 

Перевагу слід надавати продуктам і стравам, що легко перетравлюють-
ся та засвоюються. Із способів кулінарної обробки краще використовувати 
проварювання, запікання, приготування на пару; ретельне пережовування 
їжі. Процес насичення при цьому відбувається значно щвидше, а кількість 
спожитої їжі зменшується в 2-3 рази. Їсти треба повільно; обмеження пова-
реної солі до 6 г;  їсти коли зголодніли. 

Дотримання основних правил здорового способу життя є запорукою 
якісного життя людей похилого віку і уповільнює процес старіння. 
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Геморагічний інсульт(діагноз за МКХ – І 60 - субарахноїдальний крово-

вилив, І61 - внутрішньомозковий крововилив, І 62 - інший нетравматичний 
внутрішньочерепний крововилив) - крововилив у речовину головного мозку, 
який виникає внаслідок розриву артерії або шляхом діапедезу еритроцитів 
при  гіпертонічній хворобі, атеросклерозі мозкових судин (рис. 1).    
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Рисунок 1. Геморагічний інсульт  
Внутрішньомозковий крововилив (ВМК) є причиною розвитку інсульту 

у 10-15% пацієнтів серед когорти пацієнтів з інсультом. Однак він залишається 
важливим чинником розвитку ускладнень та підвищеної смертності. Незва-
жаючи на тривале лікування у відділеннях невідкладної допомоги та інтен-
сивної терапії, лише половина з хворих які перенесли ВМК, виживають упро-
довж 30 днів, а ті, хто вижив, часто мають значну інвалідність. Традиційна 
лікувальна тактика зорієнтована на мінімізацію поширення крововиливу та 
зменшення об’єму ураження мозкової тканини всіма можливими засобами, 
включаючи і хірургічне втручання. Лікування хворих із ВМК - складний і дов-
готривалий процес та потребує залучення в лікувальний процес лікарів різних 
спеціальностей. 

Первинний ВМК розглядається як інтрапаренхіматозний крововилив, 
спричинений розривом внутрішньомозкових судин, за відсутності ураження 
магістральних судин чи іншого чинника. Причини первинного ВМК мають 
різноманітне походження і не завжди можуть мати чітко обґрунтовану 
етіологію. Зазвичай діагноз встановлюють шляхом виключення вторинних 
причин під час ретельного обстеження.  З цього приводу варто розглянути 
найбільш імовірні  етіологічні чинники, які відмічають у клінічній практиці. 

1. Гіпертонічна васкулопатія: ВМК на фоні артеріальної гіпертензії ста-
новить понад 80% усіх геморагічних інсультів. Гіпертензія є одним із головних 
факторів ризику розвитку геморагічного інсульту у всіх без винятку країнах. 
Неконтрольована хронічна артеріальна  гіпертензія призводить до розвитку 
ліпогіалінозу малих внутрішньопаренхіматозних артеріол та спонукає до 
формування мікроаневризм Шарко - Бушара. Саме їх утворення та розрив у 
подальшому зумовлюють розвиток ВМК. Типовими зонами, де виникає ВМК 
при розриві аневризми Шарко - Бушара, є базальні ганглії, таламус, мозочок 
та стовбур головного мозку. 

2. Церебральна амілоїдна ангіопатія (ЦAA): є результатом відкладення 
β-амілоїдів у стінках судин головного мозку, особливо середніх та дрібних ар-
терій у корі та павутинній оболонці головного мозку. Розвиток патологічного 
процесу у судинах, які мали переважно поверхневе розташування у структурі 
головного мозку лобних зон, асоціюють із частими рецидивними ВМК в осіб 
похилого віку, хворобою Альцгеймера та деменцією. При патоморфологічно-
му дослідженні у 83% випадків підтверджується розвиток ЦAA. 

ВМК обумовлені розвитком коагулопатичних станів: крововилив вна-
слідок первинних порушень коагуляційної здатності крові належить до досить 
рідкісних причин крововиливу в головний мозок. Однак  випадки ВМК, 
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пов’язаного з гіперкоагуляційним синдромом, - досить поширене явище і 
відмічається у 14% хворих із геморагічним інсультом.   

Найбільш вагомі причини ВМК: гіпертонічна васкулопатія, розрив ане-
вризми, коагулопатія, церебральна амілоїдна ангіопатія, внутрішньомозкове 
новоутворення, геморагічна трансформація інфаркту головного мозку, тром-
боз венозних синусів головного мозку, хвороба Моямоя, судинні мальформа-
ції, травматичне пошкодження головного мозку, васкуліт артерій головного 
мозку, інфекційні захворювання, передозування симпатоміметиків, повтор-
ний/рецидивний вазоспазм, септичні емболи мікотичних аневризм. 

Незалежно від причини, яка призвела до ВМК, гематома, її об’єм та 
місце формування в подальшому визначають розвиток вторинних патомор-
фологічних змін у навколишніх структурах тканин головного мозку та особ-
ливості неврологічних розладів. Утворення набряку мозкової тканини навко-
ло сформованої гематоми із порушенням авторегуляторних процесів у цій зоні 
та прогресування ішемії головного мозку - два головних чинники негативного 
розвитку патологічного процесу, обумовленого крововиливом. Своєчасне ви-
явлення патологічної навкологематомної зони вторинного ураження розгля-
дається як один із головних чинників попередження та запобігання поширен-
ню вторинних ушкоджень[1]. 

Прояви інсульту залежать від ураженої частини мозку.Як правило, під 
час інсульту виникають такі симптоми:людина не може посміхнутися, при 
цьому зазвичай опускається куточок губ;постраждалий не може нормально 
говорити - вимова нерозбірлива та плутана;людина не може підняти руки 
вгору або ж одна рука занадто слабка і не ворушиться;виникає слабкість чи 
оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках. 

Згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2014 № 275 
[2] уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціа-
лізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної 
реабілітації «Геморагічний інсульт (внутрішньомозкова гематома, аневризма-
льний субарахноїдальний крововилив)» реабілітація пацієнтів, які перенесли 
геморагічний інсульт, повинна розпочатися якомога раніше, але лише після 
того, як буде виключена необхідність нейрохірургічного втручання або після 
того, як внаслідок виконаної нейрохірургічної операції було усунуто джерело 
внутрішньочерепного крововиливу. 

Відносними протипоказаннями до мобілізації пацієнта з геморагічним 
інсультом визначені:нестабільний стан серцевої діяльності або функції інших 
органів; САТ < 110 або > 220 мм рт. ст.; сатурація кисню < 92%; ЧСС в спокої < 
40 або > 110 уд/хв; температура тіла > 38,5 °С. 

Реабілітація пацієнтів після інсульту проводиться фахівцями мульти-
дисциплінарної команди, яка має складатися з лікаря, фізичного терапевта 
(кінезотерапевта, ерготерапевта), логопеда, психолога, пацієнта, членів його 
родини або осіб, які доглядають за ним тощо.  

Мультидисциплінарна команда повинна розробити всебічний індивіду-
альний реабілітаційний план з урахуванням тяжкості інсульту та потреб і за-
вдань пацієнта, використовуючи стандартизовані, валідні шкали для оцінки 
функціонального статусу і післяінсультних порушень.Хворих необхідно мобі-
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лізувати якомога раніше і якомога частіше, переважно протягом 24 год від по-
чатку інсульту, якщо немає протипоказань. 

В процесі реабілітації хворих з геморагічним інсультом приймають уч-
асть фахівці різних спеціальностей, з яких формується мультидисциплінарна 
команда.Очолюєїї лікар нейрореабілітолог, також до складу команди входять 
фізіотерапевт, нейропсихолог та інші спеціалісти. Фахівці визначають реабілі-
таційний діагноз, розробляють план реабілітаційного лікування, визначають 
реабілітаційний прогноз, розробляють індивідуальну програму фізичної тера-
пії, ерготерапії. 

Основними принципами реабілітації після інсульту є [3, 62]: максима-
льно ранній початок реабілітаційних заходів (якщо дозволяє стан здоров’я 
пацієнта, то починають з перших днів);  систематичність і тривалість;  адеква-
тність і комплексність (завдяки синхронній роботі міждисциплінарної коман-
ди можливе найбільш повноцінне відновлення утрачених функцій після пе-
ренесеного інсульту).  

Вивчення та системний аналіз питання фізичної терапії, ерготерапії при 
геморагічному інсульті у працях провідних науковців галузі охорони здоров’я 
показав, що загальні базові особливості відновлювального періоду після гемо-
рагічного інсульту передбачають: у ранньому відновлювальному періоді по-
ложення з підняттям кінця ліжка зі сторони голови; кожні 3 години зміню-
вання положення тіла хворого; початок інтенсифікації реабілітації на 5-6 
день;активізацію (вертикалізацію) після регресу оболонкового синдрому; фі-
зіотерапія призначається не раніше 20-го дня від початку захворювання; кіне-
зіотерапія з 6-8 дня, лікування положенням; активна гімнастика з 15-20 дня 
захворювання;навчати сидіти з 3-4 тижня; масаж (при відсутності протипока-
зань) призначають з 6-8 дня захворювання. 
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ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ  
УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ  

НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ 
Лариса Дрозд, 

 старша викладачка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полта-
вського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Гармонійний розвиток дитини неможливий без своєчасного розвитку 
просторових функцій. Просторові уявлення мають універсальне значення для 
всіх сторін людської діяльності та охоплюють різні сторони їхньої взаємодії з 
дійсністю. У дошкільному віці просторові уявлення формуються у межах 
практичних занять. Одним із видів практичної діяльності дошкільнят є конст-
руювання[1; 2].  

Дидактичні ігри можуть широко використовуватися для розвитку прос-
торових уявлень у дошкільнят. У процесі конструювання важливо, щоб педа-
гог, який пояснює дітям послідовність дій, стежив за своїммовленням, точно і 
правильно використовував просторові поняття, чітко відображав у своємумо-
вленні взаємне розташування елементів в просторі і т. д. Бажано, щоб вихова-
тель просив дитину частіше розповідати про те, що вона робить, стимулюючи 
використання просторових понять та структур із просторовим значенням у 
самостійному мовленні. У цьому випадку мова виступає також як засіб аналізу 
зорової ситуації або рухової діяльності, які у свою чергу мотивують мовленнє-
ву діяльність та сприяють формуванню системи лексико-граматичних засобів 
мовлення, що відображають усю різноманітність просторових відносин між 
предметами. Для більш осмисленого просторового розвитку необхідно спону-
кати дітей до самостійного використання просторових уявлень та забезпечу-
вати перенесення отриманих знань та умінь до інших видів діяльності [1; 3]. 

Цікавим матеріалом для конструювання є навчально-ігровий посіб-
ник«Логічні блоки» Дьєнеша. Даний посібникявляє собою дидактичний ма-
теріал, складений із 48 логічних блоків, що розрізняються за чотирма ознака-
ми: формою - круглі, квадратні, трикутні, прямокутні; кольором – червоний, 
жовтий, синій; розміром - великий і малий; товщиною - товсті і тонкі. Вико-
ристання логічних блоків в іграх з дошкільнятами із ЗНМ дозволяє моделю-
вати важливі поняття не тільки математики та інформатики, але й сприяє ро-
звитку просторових функцій [4]. 

Величезну зацікавленість у дітей дошкільного віку викликає предметно-
ігрова система «Соти Кайє». Набір призначений для формування у дітей конс-
труктивної діяльності, у процесі якої проходить розвиток просторових уявлень 
та інтелектуальний розвиток дитини, у тому числі її здатності до технічної та 
архітектурної творчості. У той самий час набір В. А. Кайє також дозволяє пе-
ред дитиною ставити суто дидактичні завдання: складати композицію за вка-
зівкою дорослого або за прикладом, наведеним у цьому методичному посіб-
нику. Дана ігрова система складається з 84 об’ємних елементів, кожен у формі 
шестикутника та 21 варіант мозаїчних малюнків на лицьовій стороні, зворотна 
сторона гладка і однотонна [4]. 

Дидактичний набір «Палички Кюїзенера» підходить для розширення 
можливостей конструктивної діяльності дошкільнят. Набір різнокольорових 



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                429 

 

паличок Кюїзенера складається з 116 палочок (призм), що розрізняються за 
кольором (10 кольорів) та довжиною [4]. За допомогою цього навчального ма-
теріалу можна не тільки розкласти ціле на частини, виміряти предмети за 
умовними мірками, що допоможе запам’ятати склад числа із одиниць та на-
ближує до математичних процесів.  

Особливий інтерес для дошкільнят із ЗНМ представляють дидактичні 
ігри Б. П. Нікітіна та В. В. Воскобовича. Різноманітність дидактичних матеріа-
лів дозволяє вирішувати завдання розвитку просторових функцій різної скла-
дності. Як приклад розглянемо одну з найвідоміших ігор Нікітіна «Склади 
квадрат». Це спрощена форма головоломки, в якій потрібно скласти з різних 
частин рівний і цілісний квадрат. Навчальний дидактичний матеріал «Склади 
квадрат» представлений у трьох варіантах, з різним рівнем складності. Вони 
відрізняються кількістю елементів квадрата. Квадрат-зразок доступний лише 
у першій версії [5]. Складаючи квадрати з різнокольорових шматочків різної 
форми, дитина виконує різні види робіт, неоднакові за змістом та складністю, 
що сприяє розвитку інтелекту, просторового мислення, логічного мислення, 
математичних та творчих здібностей дошкільнят[3]. 

Інший навчально-методичний дидактичний посібник Б. П. Нікітіна - 
кубики «Склади візерунок», який складається із 16 однакових кубиків. Усі 6 
граней кожного кубика пофарбовані по-різному, у 4 кольори. Для дітей, які 
мають великі проблеми з просторовою орієнтацією, роботу починають із ви-
користання шаблонів з 4-х кубиків. Зразок розміщується вихователем, дитина 
будує поряд своюфігуру. Потім можна перейти на друкований шаблон із сіт-
кою. Якщо завдання складне, вихователь може самостійно зібрати частину фі-
гури з 2-3 кубиків та дати дитині добудувати конструкцію або скластивсю фі-
гуру та розібрати її. Потім, коли дитина ознайомиться із завданнями із 4-х 
блоків з надрукованою сіткою, можна переходити до схем без сітки. Після ві-
льного орієнтування у фігурках із 4-х кубиків можна переходити до складання 
шаблонів із 9-ти, а потім і 16-ти кубиків. Робота з кожним набором кубиків 
ґрунтується на описаному вище методі. 

Дидактичний посібник «Унікуб» Б. П. Нікітіна допомагає дітям дошкі-
льного віку зрозуміти закони тривимірного простору, розвиваючи просторові 
уявлення та просторове мислення. Кожен із 27 кубиків «Унікуба» пофарбова-
ний у три кольори по-своєму. Це відкриває унікальні можливості для конст-
руюванняз Унікубом можна зібрати 60 різними способами [4]. 

Серед дидактичних ігор для творчої діяльності дошкільнят особливе мі-
сце посідає квадрат В. В. Воскобовича. Квадрат виготовлений із щільної тка-
нини з наклеєними із двох сторін легкими пластиковими трикутниками конт-
растних кольорів. Квадрат може бути дво- або чотириколірним. Призначений 
для розвитку моторики, просторового мислення та логіки у дітей. Існує кілька 
ігрових варіантів створення просторових уявлень за допомогою квадрата Вос-
кобовича: дитина створює фігури пообразу; дорослий розповідає дитині казку 
і в процесі розповіді з допомогою квадрата створює ключових персонажів каз-
ки, далі дитина має сама зібрати героїв; за допомогою дорослого дитина може 
вигадати казку про перетворення квадрата. Разом з дитиною можна розгляну-
ти, як виглядає той чи інший персонаж [4]. Спочатку в ігровій формі дитину 
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знайомлять із квадратом, потім висвітлюють загальний алгоритм складання 
будь-якої фігури: діти виконують складання фігури разом із вихователем за 
показом; вивчають схему поступового додавання; самостійно складають фігу-
ру за схемою; промовляють всі дії при складанні; самостійно складають фігури 
по пам’яті. 

«Геоконт» або «Різнобарвні павутинки» В. В. Воскобовича - дидактич-
ний посібник з накладеною на неїплівкою з координат. На ігровому полі вста-
новлені пластикові гвіздочки, на які натягнуті різнокольорові «динамічні» ре-
зиночки. В результаті такого оформлення виходять силуети предметів, геоме-
тричні фігури, візерунки, цифри та літери. За допомогою дидактичних ігор 
розвиваються просторові функції, сенсорні здібності (вивчення кольору, фор-
ми, розміру), розумові процеси (конструювання за словесними моделями, по-
будова симетричних та асиметричних фігур, пошук та визначення закономір-
ностей) та творчі здібності. 

В набір «Прозорий лід» В. В. Воскобовичавходить 30 квадратних прозо-
рих пластин. Одна пластина повністю забарвлена у синій колір, в інших зафа-
рбована лише частина квадрату. Завдання у інструкції поділені на три групи. 
У першу групу завдань входять завдання, пов’язані з аналізом геометричних 
фігур та взаємозв’язком частин з цілим, у другу групу складання квадратів з 
різних частин та різних фігур, а до третьої групи - «Вертикальне доміно». За-
вдання спрямовані на засвоєння будови геометричних фігур та їх розмі-
рів;розвиток уміння створювати геометричні фігури з частин, розуміння 
зв’язку між цілим та частиною; розвиток навички побудови предметних силу-
етів шляхом накладання або розкладання пластинок, розвиток просторового 
орієнтування, уваги, пам’яті, уяви, вміння аналізувати та порівнювати, розви-
ток творчості, мовлення та дрібної моторики рук [3].  

Отже, завдяки конструюванню з різних матеріалів з використанням ди-
дактичних ігор діти дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення 
задіюють у своїй роботі максимальну кількість аналізаторів, що дозволяє до-
сягти позитивних результатів у розвитку просторових уявлень [1]. Ці завдання 
завжди цікаві дітям дошкільного віку із ЗНМ, підвищують працездатність на 
заняттях, розвивають творчі та мовні здібності дітей. 
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5. Путешествие в страну умных игр!: [Электронный ресурс] URL: 
http://www.corvet-igra.ru. 
 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЕКСПОНАТІВ 

ПОЛТАВСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ 
В. Г. КОРОЛЕНКА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Світлана  Ємець, 
магістр культурології, старший науковий співробітник Полтавського лі-

тературно-меморіального музею імені В. Г. Короленка 
Соціалізація – процес входження людини в суспільство разом із її соціа-

льними зв’язками та інтеграцією в різні типи соціальних спільнот, унаслідок 
чого відбувається становлення соціального індивіда, стверджують науковці. За 
своїм змістом, – повідомляють дослідники, – соціалізація – це процес двобіч-
ний, який містить, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду 
шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків, з ін-
шого – активне відтворення індивідом системи соціальних зв’язків за рахунок 
його діяльності, входження в соціальне середовище [2, с. 79]. Під соціалізаці-
єю, – стверджує А.Й. Капська, – потрібно розуміти оволодіння нормами і пра-
вилами життя в суспільстві, знаннями і вміннями будувати стосунки, що до-
зволять особистості здобути такі характеристики: ставлення до іншої людини 
як до самоцінності; здатність до самовіддачі як умови чи способу реалізації 
такого ставлення до інших людей; творчий характер життєдіяльності, здат-
ність до вільного волевиявлення; можливість самому проектувати майбутнє; 
внутрішня відповідальність перед собою, іншими людьми, минулим і майбут-
нім; прагнення зрозуміти смисл життя [5, с. 7]. 

Названі вище якості характеристики студенти  мають змогу здобути під 
час проходження практики на базі Полтавського літературно-меморіального 
музею В.Г. Короленка, де вони дізнається про полтавський період життя Во-
лодимира Галактіоновича Короленка. “Совістю інтелігенції”, “ адвокатом сла-
бких і пригнічених”, “моральним генієм”, “апостолом дієвої любові” називали 
сучасники Володимира Галактіоновича, письменника-гуманіста кінця ХІХ - 
початку ХХ століття. Короленко більше 20 років прожив у Полтаві, яку любо-
вно величав “містом-садом”. Мешкаючи в нашому місті в буремні роки Жовт-
невого перевороту і громадянської війни (1917-1921 р.р.), Володимир Галакті-
онович рішуче виступив проти терору й насильства, засудив великодержавний 
шовінізм, послідовно відстоював гуманістичні ідеали. Листовані контакти з 
лідерами більшовизму – це епістолярно-документальна історія України, – за-
значає дослідник В.В.Яременко.  У листуванні з різними адресатами 
В.Г.Короленко все частіше пише “наша Україна”, “наша полтавська земля”, 
називає себе професійним “спостерігачем полтавського життя”.  Письменник 
стверджував: “Мені доводилося багато писати у найтрудніші часи і про найго-
стріші питання. Статті мої проходили навіть за царської цензури і жодного ра-
зу не були спростовані. ... я писав навіть менше за те, що міг би написати, але 
те, що написано, – неспростоване” (Лист перший до Раковського). Саме через 
це, – зазначає В.В.Яременко, – правду Короленка спочатку замовчували, а з 
роками замкнули до спеціальних сховищ, щоб подати “правильного”, з боку 

http://www.corvet-igra.ru/
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більшовиків, Короленка, себто в його критиці царизму, гетьманців, денікінців, 
а про критику більшовиків, викриття більшовицьких злочинів не належало 
знати [3]. 

Відомо, особливе місце у творчості письменника посідає проблема зо-
браження злиденного, тяжкого життя бездомних, безпритульних дітей. 
 Словами свого друга В.Г.Короленко у творі "У поганому товаристві" говорить, 
що не міг собі уявити, щоб діти могли жити без “дому”, … члени “лихого това-
риства” жили в підземеллі. Перед нами з’являються діти з “лихого товарист-
ва”: Це був хлопчик років дев’яти, більший за мене, худорлявий і тонкий, як 
очеретинка. Одягнутий він був у брудну сорочинку, руки тримав у кишенях 
вузьких і куценьких штанців;   з люка в підлозі каплиці … позаду хлопчика по-
казалося замурзане личко, обрамлене білявим волоссям, блискаючи по-
дитячому цікавими голубими очима [1].   

Використання менеджером музейної роботи ресурсів Полтавського літе-
ратурно-меморіального музею В.Г. Короленка (творів письменника, біографі-
чних даних, його листування з членами родини, з більшовицькими лідерами) 
щодо соціалізації учнівської та студентської молоді виступає засобом збага-
чення знань, гордості, щодо історичного минулого свого народу, підвищення 
зацікавленості до невідомого, бажання вивчати історію, літературу рідного 
краю. 

Студентська молодь під час практики дізнається, що громадська та літе-
ратурна діяльність Володимира Галактіоновича –  письменника-гуманіста тіс-
но пов’язана саме з українською культурою к. ХІХ - поч. ХХ ст. Тісні, дружні 
стосунки споріднювали В.Г. Короленка й українських письменників-
сучасників П. Грабовського,  М. Коцюбинського, І. Тобілевича, Панаса Мирно-
го.  В.Г. Короленко цікавився українським сценічним мистецтвом і читав 
п’єси, подаровані І. Тобілевичем. Щоразу, коли І. Тобілевич приїздив у Полта-
ву з трупою П. Саксаганського, він постійно відвідував Володимира Галактіо-
новича і приносив квитки на спектаклі. У родині Короленків збереглися спо-
гади про те, як вони відвідували театр, захоплювалися прекрасним виконан-
ням українських п’єс і виконавським талантом М. Заньковецької. Софія Русова 
– громадська  діячка, організаторка «Просвіти», одна з найвидатніших засно-
вниць жіночого руху в Україні, член Центральної Ради,  авторка концепції на-
ціонального виховання, згадує: «Одного разу був запрошений до нас милий 
В.Г. Короленко, – і тут же додає: «У Короленка бували теж журфікси, у нього 
збиралась уся російська інтелігенція…. На цих журфіксах подавались різні но-
вини з Петербурга, як літературні, так і політичні, і читались листи з різних 
далеких місць заслання, конспіративно збирались гроші на арештованих та на 
нелегальну літературу. Взагалі, це було «огнище», так само як і  помешкання 
Русових» [4, с. 51-52]. 

Відомо, своїми публікаціями в пресі і практичними діями Володимир 
Галактіонович боровся проти проявів антисемізму як за царського режиму, 
так і в роки радянської влади. У Полтавському літературно-меморіальному 
музеї В.Г.Короленка зберігається документ про присвоєння письменнику Єв-
рейським товариством у 1998 році почесного звання “Праведника Украины” за 
величезну роль в захисті прав і гідності єврейського населення України (і Ро-
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сії) [6]. Авторитет Короленка серед полтавських євреїв був величезним, він 
проявлявся в різних формах: сім’ю Володимира Галактіоновича лікували пол-
тавські лікарі-євреї О.М.Натанзон, І.О.Рабинович, Є.М.Фраймович, а в часи 
тяжкої хвороби в останні роки життя письменника, до нього приїжджали кон-
сультанти-професори Гейманович, Іозефович, Фейншмідт. Дні народження 
Володимира Галактіоновича були поводом для того, щоб писати йому листи, 
сповнені любові та вдячності. Такі листи зберігаються в Полтавському літера-
турно-меморіальному музеї. 

Отже, окрім біографічних даних, творів, листів письменника, дружніх 
стосунків з діячами культури, фондів музею,  менеджери музейної справи 
Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка використо-
вують подвір’я (відвідувачів зустрічає кущ калини), на садибі ростуть кущі ки-
зилу, посаджені письменником. Навіть гості міста знають про традиції та ро-
динні свята Короленків: про короленківську ялинку, про короленківський за-
пашний чай. Таким чином, Полтавський літературно-меморіальний музей 
В.Г. Короленка є осередком соціалізації учнівської та студентської молоді, де 
менеджери музейної справи використовують експонати музею як засоби соці-
алізації молоді. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА МИСТЕЦЬКОГО ЗАКЛАДУ З ПИ-
ТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАС-

НИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Алевтина Ключинська, 

заслужений працівник освіти України, директор Полтавського мистецько-
го ліцею імені Софії Русової Полтавської обласної ради 

Україна підтримала концепцію ООН про пріоритетний розвиток 
людської особистості та її безпеки в XXI столітті.  

Під безпекою життєдіяльності науковці розуміють збалансованість між 
певними чинниками, які загрожують життю людини або її здоров’ю, та 
такими, що запобігають їхнім наслідкам. Згідно з висновками експертів ООН, 
для більшості людей на Землі відчуття безпеки пов’язано з проблемами 
повсякденного життя в суспільстві. У сфері освіти на кожному етапі 
навчально-виховного процесу в учнів необхідно формувати знання і поняття 
про найбільш поширені небезпечні ситуації у житті та уміння і навички їх 
подолання. Вирішення цього завдання покладено на новий інтегрований курс 
«Основи здоров’я», який за своїм змістом об’єднує питання здоров’я та 
безпеки життєдіяльності на основі діяльнісного підходу. Розробники 
Концепції виховання життєздатного покоління акцентують увагу на тому, що 
завдання життєздатної людини – не тільки стати особистістю, сформувати 
свої життєві смисли, самоствердитися, реалізувати свої задатки і творчі 
можливості, а, перетворюючи при цьому в своїх інтересах середовище 
проживання, не зашкодити ні собі, ні оточенню.  

     У системі спеціалізованої освіти здобуття повної загальної середньої 
освіти, – читаємо в  Законі України «Про повну загальну середню освіту», – 
забезпечують заклади спеціалізованої освіти [2]. Заклад освіти, – гласить 
Стаття 21 «Здоров’я учнів» Закону Україи «Про повну загальну середню 
освіту» (2020 р.), – створює безпечне освітнє середовище з метою 
забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку 
учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу 
життя, адже однією з ключових компетентностей Нової української школи є 
екологічна грамотність і здорове життя. Мистецький ліцей – заклад 
спеціалізованої мистецької освіти, що забезпечує здобуття початкової та 
профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної 
середньої освіти на всіх або окремих її рівнях. Тому рішенням №1365 від 03 
червня 2020 року Полтавської обласної ради було реорганізовано шляхом 
перетворення Полтавську спеціалізовану мистецьку школу-інтернату І-ІІІ 
ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. Софії Русової 
Полтавської обласної ради у Полтавський мистецький ліцей ім. Софії Русової 
Полтавської обласної ради. Мистецький ліцей – заклад спеціалізованої 
мистецької освіти, що забезпечує здобуття освіти на всіх або окремих її рівнях. 
Здобуття початкової і профільної мистецької освіти в мистецьких ліцеях 
передбачає набуття здобувачами компетентностей та досягнення результатів 
навчання відповідно до вимог стандартів початкової і профільної мистецької 
освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої спеціалізованої 
мистецької освіти;  забезпечує єдність навчання, виховання та творчого 
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розвитку; створює та розвиває систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти відповідно до законодавства; забезпечує відповідність рівня повної 
загальної середньої освіти державним стандартам та рівня початкової і 
профільної мистецької освіти стандартам спеціалізованої освіти; забезпечує 
охорону життя і здоров’я учнів; формує в учнів засади здорового способу 
життя; створює сприятливе середовище для розвитку мистецьких здібностей і 
талантів учнів та досягнення ними результатів навчання; створює умови для 
мистецького вдосконалення учнів, популяризації їх творчих мистецьких 
досягнень, зокрема для участі учнів у всеукраїнських та міжнародних 
спеціалізованих мистецьких проектах (конкурсах, виставках, фестивалях, 
олімпіадах, турнірах тощо) та аналогічних заходах з навчальних предметів 
загальноосвітнього компонента. 

Відповідно до «Положення про мистецький ліцей» та «Статуту Пол-
тавського мистецького ліцею ім. Софії Русової Полтавської обласної ради» 
освітній процес у мистецькому ліцеї складається з двох компонентів: загаль-
ноосвітнього, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, та 
спеціалізованого мистецького, який забезпечує здобуття початкової і 
профільної мистецької освіти. 

У навчальному закладі діє система управління охорони праці, діяльність 
якої здійснюватися за такими напрямками: 

• створення безпечних умов праці і навчання; 
• документальне оформлення робіт з ОП, безпеки 

життєдіяльності; 
• системне навчання вихованців та працівників безпеці праці 

та життєдіяльності; 
• профілактика нещасних випадків; 
• контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з 

ОП, безпеки життєдіяльності. 
Відповідальним за створенням безпечних умов навчально-виховного 

процесу, згідно з чинним законодавством є керівник закладу, який 
насамперед повинен забезпечити належне утримання будівель, споруд і 
території, використання обладнання та устаткування, моніторинг їх 
технічного стану. 

Відомо, серед  ключових компетентностей здобувачів освіти: вміння 
вчитися; загальнокультурної; громадянської; компетентності з ІКТ; 
соціальної; здоров’язбережувальної – остання – це: 

– уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та 
безпечну поведінку; 

– усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; 
– взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним 

оточенням; 
– удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної 

складових здоров’я; 
– дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, 

розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування. 
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На порозі третього тисячоліття актуалізувалася необхідність пошуку 
механізму для формування у підростаючого покоління свідомого і 
відповідального ставлення до питань особистої безпеки через відсутність 
навичок правильної поведінки в різних ситуаціях. Фахівці різних наукових 
напрямів відзначають, що таким механізмом має бути освіта [4]. Ця 
підготовка повинна проходити на всіх етапах життя людини, а починати 
необхідно з молодшого шкільного віку[1,3].  

Правовою основою формування у дітей основ безпеки на сучасному 
етапі є: Конвенція про права дитини; Закон України «Про освіту»; Закон 
України «Про правові засади цивільного захисту»; Закон України «Про 
цивільну оборону України»; Закон України «Про охорону праці»; Закон 
України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; 
державні санітарні правила і норми, Правила безпеки під час проведення 
занять з фізкультури, Правила електробезпеки, Правила безпечної поведінці 
на воді; накази, листи відділу освіти, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

Таким чином, нормативно-правова база, створена у закладі, забезпечує 
виконання державних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Юрій Кукса, 
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня  
доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія кафедри психології  

Полтавського національного педагогічного  
університету імені В. Г. Короленка 

Головною особливістю, що визначає соціальні відносини, є їхній міжо-
собистісний характер. Міжособистісні відносини припускають певний тип 
взаємодії та ступінь його вираження. На формування як характеру взаємодій, 
так і людських відносин впливають умови життя, його емоційне забарвлення 
тощо.  

Існує кілька підходів до вивчення феномену взаємодії. Так, вчені вивча-
ють культурологічні (М. Князева, Н. Крилова, В. Розина), філософські (В. Біб-
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лер, В. Давидов, В. Штофф), соціальні (Я. Коломінський, А. Мудрик, Н. Смел-
зер, Дж. Хоуманс), психологічні (В. Дьяченко, Е. Головаха, І. Зимняя, В. Мос-
каленко, К. Седих) та педагогічні (Ю. Азаров, Ш. Амонашвілі, Х. Лейметс, В. 
Серіков) аспекти поняття «взаємодія». Однак наявні дослідження не вичер-
пують проблему і спонукають до детальнішого вивчення психологічних особ-
ливостей міжособистісної взаємодії.  

Тому метою дослідження є аналіз психологічних особливостей феноме-
ну міжособистісної взаємодії.  

Під взаємодією розуміються систематичні, регулярні дії субʼєктів, спря-
мовані одне на одного й націлені на отримання відповідної реакції, яка слугує 
задля отримання нової реакції від агента впливу [4].  

За В. Каганом, міжособистісна взаємодія є взаємообумовленим обміном 
діями, а також організацією спільних дій людей, спрямованою на здійснення 
спільної діяльності [5].  

У процесі взаємодії відбувається обмін діями, виникають спорідненість, 
узгодження дій обох субʼєктів, і навіть стабільність їх інтересів, формування 
спільних дій, поділ функцій тощо. Діяльність допомагає здійснювати взаємне 
регулювання, взаємний контроль, взаємний вплив та взаємну підтримку. Сю-
ди входить внесок усіх учасників взаємодії у вирішення спільної задачі з пода-
льшою адаптацією їхніх дій з урахуванням наявного досвіду, оновлення влас-
них навичок та здібностей партнера. Вступаючи у спілкування та інформацій-
ний обмін, людина створює форми та норми спільної дії, організує та коорди-
нує їх. Це допомагає подолати розрив між комунікацією та взаємодією [2].  

Типи міжособистісних взаємодій прийнято ділити такі групи [1]: 
1. Співробітництво. До цього типу взаємодії відносяться заходи, які до-

помагають організувати спільну діяльність та забезпечують її ефективність, 
успішність та узгодженість. Співробітництво називають також «пристосуван-
ня», «кооперація», «згода», «асоціація» тощо. 

2. Конкуренція. Цей тип взаємодії включає дії, які негативно впливають 
на спільну діяльність та створюють барʼєри для розуміння. Суперництво та-
кож називають «конфліктом», «конкуренцією», «дисоціацією», «опозицією» 
тощо. 

Ця класифікація заснована на дихотомічній класифікації типів взаємо-
дії. Одна з інших відомих класифікацій ґрунтується на кількісному аспекті, 
тобто орієнтується на кількість субʼєктів, що беруть участь у взаємодії. Відпо-
відно до цієї класифікації існують взаємодії між групами, між індивідом та 
групою або між двома індивідами (діада) [9].  

Різні особливості взаємодії як психологічного явища, різні форми його 
прояву у різних соціальних середовищах, різні вихідні позиції вчених, котрі 
займалися цією темою, втілилися у ряді теоретичних підходів. Однією з най-
важливіших є теорія соціальної дії М. Вебера - Т. Парсонса, яка у різних різно-
видах характеризувала індивідуальні дії та компоненти взаємодій, а саме лю-
дей, відносини між ними і взаємний вплив. Основна мета цієї теорії полягала 
у тому, щоб знайти домінуючі мотиви до дії. Широкий контекст людської дія-
льності, на думку прихильників теорії, є результатом індивідуальних дій, що 
становлять систему дій. Компоненти дії ― це персонаж; інший (та особа, на 
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яку спрямована дія); норми, згідно з якими організована взаємодія; цінності, 
властиві кожному із учасників; ситуація, у якій відбувається дія [7].  

Відомі психологи Дж. Тібо та Г. Келлі розробили модель взаємодії в діа-
ді, зміст якої виражено в наступних положеннях [6]:  

✓ всі міжособистісні відносини можна розглядати як взаємодію, як 
реальний обмін поведінковими реакціями у тій чи іншій ситуації;  

✓ взаємодія з більшою ймовірністю буде продовжена та позитивно 
оцінена учасниками, якщо вона принесе їм користь;  

✓ для оцінки наявності або відсутності вигоди кожен учасник аналі-
зує взаємодію з точки зору знака та величини результату, тобто 
низки винагород та втрат у результаті обміну діями;  

✓ взаємодія продовжується, якщо винагорода залучених осіб пере-
вищує збитки, що виникли в результаті;  

✓ отримання винагороди учасником ускладнюється можливістю 
учасників впливати одне на одного, тобто контролювати втрати та 
виграші.  

Сутність взаємодії, її смислове навантаження виявляється як на рівні ін-
дивідуальних контактів і діяльності, так і у контексті спільної діяльності [1].  

Серед винятково психологічних елементів міжособистісних взаємодій 
найважливішою є спільна мета. До обовʼязкових психологічних компонентів 
спільної діяльності відносяться спільна мотивація, тобто те, що спонукає лю-
дей до досягнення спільної мети, та спільна діяльність, що сприяє реалізації 
поточних та найближчих завдань спільної діяльності. Остання частина психо-
логічної структури діяльності — це загальний результат. Визначальним є як 
обʼєктивний кінцевий продукт, так і субʼєктивне відображення результату ін-
дивідуальними і колективними акторами [8].  

Серед різних форм поведінки у міжособистісних взаємодіях найбільшу 
увагу психологів привертають деструктивні форми взаємодії, конфліктні вза-
ємодії, альтруїстична поведінка у відносинах, взаємодії, що засновані на дру-
жбі та коханні тощо.  

Деструктивні форми взаємодії значно погіршують чи руйнують відноси-
ни і негативно впливають на партнерів. До таких форм належать маніпуляція, 
агресія, авторитарний стиль спілкування тощо. Мовчання також може бути 
руйнівним, особливо, коли воно приховує важливу інформацію або викорис-
товується для покарання партнера. Деструктивна взаємодія може призвести 
до особистісних характеристик (упередженість, стереотипність мислення, хит-
рість, наклеп, цинізм, помста тощо). Такі люди не обовʼязково переслідують 
особисту вигоду, а діють під впливом несвідомих мотивів змагання, самостве-
рдження тощо [3].  

До явищ, що посилюють деструктивну взаємодію, відносяться упере-
дження, агресія, егоїзм та обман. Під час взаємодії в учасників можуть бути 
деякі суперечливі або навіть протилежні погляди, які є результатом відмінно-
стей у їх цілях, мотивах чи цінностях. Гострота протиріч є показником міжо-
собистісного конфлікту, що є зіткнення значущих, суперечливих чи несуміс-
них поглядів, потреб, інтересів та дій як окремих людей, і їх груп [3].  
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На початкових етапах взаємодії, саме в процесі первинного контакту, 
між індивідами можуть виникати специфічні емоційні відносини, які роблять 
одну людину привабливою для іншої. Такі відносини називаються атракцією, 
що означає виникнення взаємної привабливості, взаєморозуміння та взаєм-
ного прийняття у взаємодії у процесі взаємного сприйняття, коли ми не лише 
узгоджуємо дії, а й вибудовуємо позитивні відносини. Атракція може варіюва-
тися від простого співчуття до кохання. Близькість та прихильність, властиві 
їм, проявляються як особливе ставлення до іншої людини, почуття дружби та 
любові [10].  

Висновки. Отже, міжособистісна взаємодія є важливим аспектом соціа-
льних відносин. Вона полягає у взаємному обміні діямивзаємних дій людей, 
що орієнтовані на здійснення спільної діяльності. У ході взаємодії відбуваєть-
ся обмін діяльністю, формуються відносини, координується діяльність обох 
субʼєктів, а також стійкість їх інтересів, планування спільної діяльності, поділ 
функцій тощо. Взаємодія наче пронизує спільну діяльність, оскільки у цьому 
процесі суб’єкти по черзі та взаємно змінюють соціально-психологічні стани, 
цінності та наміри одне одного. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Оксана Куторжевська,  
учитель початкових класів комунального закладу  

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20  
імені Бориса Серги» Полтавської міської ради Полтавської області 

Безпека життєдіяльності особистості є багатогранною і охоплює найва-
жливіші сфери людського буття, такі, як екологія, охорона здоров’я, безпека у 
надзвичайних ситуаціях тощо. Вона являється складовою життєвої компетен-
тності, це не просто засвоєння знань, а безпечний спосіб життя, адекватна по-
ведінка в різноманітних ситуаціях, зокрема в екстремальних. Сучасні масшта-
би екологічних змін, – стверджує М.М. Фіцула, – створюють реальну загрозу 
для життя людей [2, с. 281]. 

У процесі формування основ безпеки життєдіяльності здобувачів освіти 
початкових класів педагог використовує різні методи і прийоми. Метод нав-
чання – це взаємопов’язана діяльність педагога та учнів, спрямована на засво-
єння дітьми системи знань, набуття умінь та навичок, їх виховання і загаль-
ний розвиток [1, с. 275], а також набуття знань про норми та правила поведін-
ки, обачності, орієнтування в навколишньому, різних умінь (швидкої реакції в 
екстремальних умовах), їхніх здібностей. Особливу увагу слід приділити інте-
рактивним методам навчання: мікрофон, дебати, синтез думок, коло ідей, сні-
гова куля, загальний проект, полілог, асоціативна квітка. Та використання 
ТРВЗ: біном – фантазії, мозковий штурм, символічна сенетика, метод емпатії. 

В організації освітньої роботи зі школярами з формування життєвої 
компетенції і організації роботи з питань безпеки життєдіяльності здобувачів 
освіти початкових класів педагогам слід керуватися наступними чинниками: 

- дотримання єдиної стратегічної лінії у співпраці шкільного навчально-
го закладу та сім'ї; 

- робота з даного питання не обмежується тільки засвоєнням знань, 
норм та правил поведінки - дітей необхідно навчати бути обачними та обере-
жними; 

- формувати навички швидкої реакції в екстремальних ситуаціях та ви-
конувати основні завдання педагогічного колективу, спрямовані на встанов-
лення життєстверджувальної позиції щодо власного здоров'я та безпеки здо-
бувачів освіти початкових класів; 

- проводити систематичну, цілеспрямовану роботу з вироблення в їхній 
свідомості навичок та стереотипів безпечної поведінки; 

- сприяти поліпшенню якості освітньої роботи з питання безпеки життє-
діяльності та валеологічних знань; 

- пропагувати здоровий спосіб життя серед усіх учасників освітнього 
процесу; 

- займатися самоосвітою та вдосконаленням власних теоретичних та 
практичних навичок та батьків. 

Необхідно відмітити також, що важливим фактором формування безпе-
чного способу життєдіяльності є середовище перебування дитини –шкільний 
навчальний заклад, адже саме там дитина проводить найбільше часу. 
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З метою вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок здобу-
вачів освіти початкових класів із формування у дітей ціннісного ставлення до 
життя, покращення якості освітньої роботи з питань особистої безпеки та за-
хисту життя в навчальних закладах щорічно проводяться «Тижні безпеки ди-
тини» як форма систематизації знань дітей про безпечне довкілля. Цей захід 
повинен проводитись з творчим підходом і охоплювати всіх учасників освіт-
нього процесу на основі діяльнісного підходу з метою збагачення досвіду дітей 
щодо безпечної поведінки. 

«Тиждень безпеки дитини» повинен бути наповнений конкретним зміс-
том освітньої роботи (тематичні заняття; сюжетні і дидактичні ігри з елемен-
тами безпеки життєдіяльності; конкурси; читання творів художньої дитячої 
літератури відповідної тематики; моделювання правильної поведінки, аналіз 
небезпечних ситуацій, виставки, використання ІКТ). Для прикладу тематика 
заходів під час проведення тижня безпеки: «Маленькі пішоходи», «Бережи 
своє здоров’я», «Сам вдома», «Школа юних пожежників», «Прогноз погоди», 
«Кожна пригода – до розуму нагода», «Поводься безпечно»,  «Тварини цікаві 
і різні», «Безпечний відпочинок». 

Не менш важливим фактором формування безпечної поведінки дитини 
є моніторинг освітньої роботи шкільного закладу. Щоб оцінити ефективність 
проведеної педагогом роботи з дітьми щодо засвоєння ними основ безпеки 
життєдіяльності, наприкінці «Тижня безпеки» варто провести бесіди чи вік-
торини, щоб дізнатися, що учням запам’яталося, що сподобалося, і, враховую-
чи ці результати, ввести певні корективи до плану проведення освітніх заходів 
у майбутньому. 

Але, повністю ці напрямки (робота з молодшими школярами, робота з 
педагогами) не дадуть максимального ефективного результату поки не буде 
враховуватися третій напрямок роботи – це робота з сім’ями вихованців, тобто 
поки не буде прослідковуватися єдина стратегічна лінія у діяльності педагогі-
чного,  дитячого і батьківського колективів, адже формування в дитини свідо-
мої безпечної поведінки в довкіллі базується на позитивних прикладах пове-
дінки дорослих. Тому педагогам навчального закладу необхідно не лише вра-
ховувати це самим, а й особливу увагу приділяти роботі з батьками. Батьки 
повинні зрозуміти, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого 
правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються. 

Основними напрямками роботи педагогів з батьками з формування у ді-
тей безпечної поведінки в довкіллі можуть стати: інформація батьків про пра-
вила особистої безпеки; інформація про створення максимально безпечних 
умов перебування дитини вдома; ознайомити батьків з роботою дошкільного 
закладу; залучення батьків до навчально-виховного процесу; вивчення та 
пропаганда кращого досвіду сімейного виховання з зазначеної теми. 

Матеріали для батьків можуть бути подані як в усній формі (бесіди, кон-
сультації, усний журнал для батьків, «круглий стіл», збори), в письмовій фор-
мі, наприклад, на стендах, в папках-пересувках та на вебсторінках, де буде ро-
зміщений повний, у доступній формі, надрукований матеріал з безпеки дити-
ни в оточуючому довкіллі, підібрана різна допоміжна література на певну те-
му. 
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Отже, враховуючи важливість формування в дитини вмінь безпечної по-
ведінки, доходимо висновку, що за систематичної, планової, методично гра-
мотної роботи педагога, як фахівця у тісній праці із родиною вихованців учні 
стають повністю готовими до безпечного розв’язання складних життєвих си-
туацій у природному, предметному, соціальному довкіллі. Тому роботу з фор-
мування основ безпеки у дітей слід проводити, охоплюючи всі види дитячої 
діяльності, щоб отримані знання дитина пропускала через продуктивну дія-
льність, реалізовувала в іграх, закріплювала знання і вміння на прогулянці, 
адже все, чого навчають дітей, вони повинні вміти застосовувати в реальному 
повсякденному житті, на практиці за межами шкільного закладу. 
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Реалії  життя ставлять систему освіти в такі умови, коли вона має бути 

готовою до адекватної відповіді усім викликам сьогодення. А воно таке, що 
випробовує нас на міцність, витривалість і винахідливість.Одним з таких ви-
кликів сучасності є тенденція зростання кількості дітей з психофізичними ва-
дами та відхиленнями у розвитку.Окремої уваги заслуговує організація психо-
логічного супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами, бо ус-
пішне навчання даної категорії  вимагає постійного тісного контакту  педаго-
гічних працівників, батьків та психолога. 

Курс на формування  справді європейського, толерантного за своїми 
цінностями суспільства  вимагає від нас цінувати  кожну особистість з усіма її 
особливостями,  дбати про її розвиток і можливість самореалізації. Сьогодні, 
діти із затримкою психічного розвитку становлять найчисленнішу групу серед 
тих, які потребують спеціальної допомоги у процесі виховання, навчання та 
соціально-трудової адаптації. Вони значноюміроювизначають контингент 
дітейЗДО, а такожучнів, якістійко не встигають у навчанні. Тому своєчасна 
корекція роботи з дитиною із затримкою психічного розвитку є водночас і 
розв’язанням проблеми [2, c. 3]. 

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – це психолого-педагогічне визна-
чення для найрозповсюдженого серед усіх відхилень, які бувають у дітей. За-
тримка психічного розвитку насамперед належить до «пограничної» форми-
дизонтогенезу (порушення індивідуального розвиткуособистості) й вира-
жається в уповільненому темпі дозрівання різних психічних функцій. Ці особ-
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ливості можуть бути спричинені як біологічними, так і соціальними фактора-
ми, а також різними варіантами їх поєднання [1, c. 22]. 

Затримка психічного розвитку може зумовлюватися багатьма чинника-
ми. Зокрема, це: спадкова схильність, порушення функціонування мозку в 
період внутрішньоутробного розвитку, пологові ускладнення, хронічні й три-
валі захворювання в ранньому дитинстві, невідповідні умови вихованнятощо. 
Залежно від цих факторів виділяють різні форми затримки. Конституціональ-
ного та соматогенного походження – дитина мініатюрна і зовні тендітна, 
структура її емоційно-вольової сфери відповідає більш ранньому вікові, часті 
хвороби знижують вимогливість батьків, загальна слабкість організму знижує 
продуктивність її пам'яті, уваги, працездатності, гальмує розвиток пізнаваль-
ної діяльності. Психогенного походження – зумовлена невідповідними умо-
вами виховання (надмірна опіка чи недостатнє піклування про дитину). Роз-
виток затримується внаслідок обмеження комплексу подразнень, інформації, 
що надходить з оточуючого середовища. Церебрально-органічного походжен-
ня – найстійкіша і найскладніша, зумовленаураженням головного мозку ди-
тинив наслідок патологічних впливів (переважно у другійполовинівагітності). 
Характеризується зниженою научуваністю з огляду на низький рівень розу-
мового розвитку і проявляється у труднощах засвоєння навчального матеріа-
лу, відсутністю пізнавального інтересу та мотивації навчання [3, c. 54]. 

Корекційно-розвивальна робота в першу чергу має бути спрямована на  
формування та розвиток мотивації навчання, створення спільно з вчителем   
навчальних ситуацій, які будуть сприяти  виробленню інтересу до процесу на-
вчання, оволодіння прийомами здобування знань.  Сприятимуть цьому також 
і заняття, спрямовані на розвиток збережених у дитини психічних проце-
сів.Таким чином загальна мета корекційно-розвивальної роботи — сприяння 
розвиткові дитини, створення умов для реалізації її  внутрішнього потенціалу, 
допомога в подоланні і компенсації відхилень, що заважають  розвиткові. До-
сягти цієї мети можливо лише в тому випадку, коли корекційно-розвивальна 
робота відповідає певним умовам: - корекція має бути спрямована на виправ-
лення і  розвиток, а також компенсацію тих психічних процесів і новоутво-
рень, що почали формуватися в попередньому віковому періоді, та, які є осно-
вою для розвитку в наступному періоді; - має створювати умови для ефектив-
ного формування тих психічних функцій, що особливо інтенсивно розвива-
ються в поточний період дитинства;- маєсприятиформуваннюпередумов для 
благополучного розвитку на наступномувіковомуетапі; має бути спрямована 
на гармонізаціюособистісногорозвиткудитини на конкретному віковомуетапі 
[4, c. 34]. 

Можна виділити основні вимоги до проведення корекційних занять: - 
використовувати ігрові способи організації виконання навчальних завдань, а 
також оцінювання навчальної діяльності учнів; - формувати розумові дії шко-
лярів на усіх етапах освітнього  процесу, такі як: орієнтувально-дослідницькі 
дії, оцінювання, аналіз, узагальнення, порівняння, планування; - спонукати до 
мовної активності, здійснювати контроль за мовою дітей; - встановлювати 
більш повільний темп навчання; - використовувати багатократні модифіка-
ційні повторення матеріалу; - максимально використовувати збережені психі-
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чні функції дитини;- використовувати вправи, націлені на розвиток уваги, 
пам’яті, уяви, будуючи їх на програмовому  матеріалі [3, c. 76]. 

Для дітейіз ЗПР важливостворюватипозитивну та радісну атмосферу на 
занятті, не використовуватидовгихпояснень, кращепоказати –цешвидше і 
зрозуміліше. Не треба дозволятибратиінвентар без дозволу, важли-
во привчити їх дотримуватися порядку, щоводночаспривчатиме  їх до ор-
ганізованості. 

Висновки:Отже, основними завданнями  корекційно-виховної роботи 
для дітей із ЗПР є:допомогти дітям з ЗПР оволодіти різноманітними знання-
ми про навколишній світ, розвивати в них спостереження і досвід практично-
го навчання, формувати вміння самостійно добувати знання і користуватися 
ними; - шукати такі види завдань, які максимально стимулюють активність 
дитини; - чергувати види діяльності на уроці з метою відпочинку; - здійснюва-
ти індивідуальний підхід, індивідуальну допомогу; - давати завдання з опорою 
на зразки; - проводити доступніший інструктаж щодо виконання завдань; -  
проводити динамічне спостереження за просуванням кожної дитини; - в разі 
необхідності учень повинен відвідувати логопедичні заняття; - проводити ін-
дивідуальні корекційні заняття, на заняттях використовуватирізноманітні ви-
ди практичної діяльності. 
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Дослідження ціннісних орієнтацій підлітків досить актуальне, оскільки 

дає можливість визначити рівень їх пристосування до соціальних умов, що по-
стійно змінюються. Процеси, що оволодівають свідомістю молодого поколін-
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ня є виключно важливими, тому що знаменують собою найближче майбутнє 
нашого суспільства, невід’ємним компонентом якого є сучасна молодь.  

Підлітковий вік є періодом, в якому починається формування системи 
ціннісних орієнтацій, що впливають на становлення характеру і особистості в 
цілому. Це пов’язано з виникненням на даному віковому етапі необхідних для 
формування ціннісних орієнтацій передумов: оволодіння понятійним мис-
ленням, накопичення достатнього морального досвіду, формування світогля-
ду і ціннісної картини світу. А також, становлення самосвідомості як нового і 
основного виду психологічної діяльності. 

Процеси якісних змін в масовій свідомості завжди привертали увагу ба-
гатьох дослідників. Такі вчені як Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андрєєва, Л.І. Божович, 
Б.С. Братусь, Л.С. Виготський, А.Ф. Лазурський, Б.Ф. Ломов, В.А. Ядов, розгля-
дали аспект цінностей людини у зв’язку з джерелами активності людини – по-
требами, предметами цієї активності – мотивами і факторами управління да-
ною активністю. Величезне значення у дослідженні ціннісних орієнтацій ма-
ють праці  А.В. Мудрик, І.С. Кона, В.М. Кузнецова, І.С. Артюхова.  

Проблема дослідження ціннісних орієнтацій особистості досить глибоко 
представлена в роботах вітчизняних соціологів і психологів: М.І. Бобнєвої,    
А.Г. Здравомислова, Н.І. Лапіна, І.О. Мартинюка, Н.Ф. Наумової,                           
В.Б. Ольшанського, А.А. Ручки та ін. 

В.Б.Ольшанський розглядав ціннісні орієнтації як тяжіння особистості 
або групи до різних форм соціальної важливості. Проте В.А. Ядов разом з               
А.Г. Здравомисловим об’єднали ціннісні орієнтації з психологічним визна-
ченням установки на рівні суспільства, але не в контексті окремого суб’єкта 
[5]. 

Поняття «цінність» в його психологічному трактуванні еквівалентно де-
якому комплексу психологічних явищ, які, хоча і термінологічно, позначають-
ся різними дефініціями, але семантично одно полярні: Н.Ф. Добринін називає 
їх «значимість»; А.І. Божович «життєвою позицією»; А.Н. Леонтьєв «значен-
ням» і «особистісним смислом»; В.Н. Мясищев «психологічними відносина-
ми» [3]. 

У вітчизняній психології ціннісні орієнтації визначаються, як правило, 
через поняття відношення, відображення, установки (А.Г. Здравомислов,                          
Д.Н. Узнадзе, В.В. Сусленко, В.А. Ядов). Причому, являючись одним з базових 
особистісних утворень, ціннісні орієнтації включаються всередину більш ши-
рокого синтетичного поняття спрямованості особистості, яка включає в себе 
домінуючі ціннісні орієнтації і установки, що проявляються в будь-якій ситуа-
ції (Б.Г. Ананьев) [5]. 

Життєві цінності особистості – її інтегральна і генералізована власти-
вість. Сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяльність особистості, відно-
сно незалежних від поточних ситуацій. В цінностях відображаються інтереси, 
схильності, переконання та ідеали особистості, що виражають її світогляд.   

За С.Л. Рубінштейном, цінність – це значимість для людини чогось у сві-
ті. Цінності – це те, що найбільш бажано, емоційно привабливо, те, що здатне 
описати ідеальний стан буття людей. Цінність проявляється у вигляді ідеалів і 
життєвих цілей, спрямовуючих активність суб’єкта. Б.Г. Ананьєв розумів цін-
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ності і ціннісні утворення як базові, первинні властивості особистості, що ви-
значають мотиви її поведінки та формують схильності і характер [2]. В роботі 
М.І. Бобнєвої цінності визначаються як трансситуативні цілі: кінцеві («термі-
нальні»), які слугують як цілі, («інструментальні»), які слугують як засоби, 
тобто виражають інтереси (індивідуальні, колективні, тощо) [1]. 

Ціннісні уявлення визначаються як думки, переконання, знання, уяв-
лення суб’єкта про те, що є цінністю. Проте не всі ціннісні уявлення однаково 
важливі для особистості. Зі всієї сукупності ціннісних уявлень особистості є 
такі, які визначають ціннісні орієнтації особистості. Одним із найбільш важ-
ливих аспектів в ціннісних орієнтаціях особистості є перехід ціннісних уяв-
лень в «базові», тобто в особисті цінності, які могли б визначати зміст і спря-
мованість ціннісних орієнтацій особистості. Базові ціннісні уявлення, що ви-
ступають для особистості як найбільш важливі, можуть бути визначені як осо-
бисті цінності – цілі життя, які вона намагається досягти. Таким чином, цінні-
сні уявлення можуть бути передумовами ціннісних орієнтацій особистості [3]. 

Ціннісні орієнтації, будучи одним із центральних особистісних ново-
утворень, виражають свідоме ставлення людини до соціальної дійсності і в цій 
своїй якості визначають широку мотивацію її поведінки та суттєво впливають 
на всі сторони її дійсності. Особливе значення набуває зв’язок ціннісних оріє-
нтацій зі спрямованістю особистості. Система ціннісних орієнтацій визначає 
змістовну сторону спрямованості особистості і складає основу її ставлення до 
оточуючого світу, до інших людей, до себе самої, основу світогляду, ядро мо-
тивації і «філософію життя» [4]. 

Найбільш повно систему цінностей особистості розкриває методика 
«Ціннісні орієнтації» М. Рокича. Респондентові пред'являється два списки 
цінностей (по 18 у кожному) або на аркушах паперу, або на картках (порядкові 
номери зазначаються на оборотному боці карт-ки). У списках випробуваний 
привласнює кожної цінності ранговий номер, а картки розкла-дає одну за од-
ною по значимості для нього. Остання форма подачі матеріалу дає більш на-
дій-ні результати. Спочатку пред'являється набір термінальних (список А), а 
потім набір інстру-ментальних (список Б) цінностей. Методика заснована на 
прямому ранжуванні списку цінностей. Автор розрізняє два класи цінностей: 
термінальні – переконання в тому, що індивідуальна кінцева мета варта того, 
щоб до неї прагнути, та інструментальні – переконання в тому, що певний об-
раз дій або властивість особистості є кращою у будь-якій ситуації. Цей поділ 
відповідає традиційному поділу на цінності-цілі і цінності-засоби. 

Під час проведення дослідження нами використовувався набір даних 
цінностей. Кожному респонденту було роздано листи зі списком. Їх завдання 
полягало в тому, щоб розподілити зазначені цінності в порядку значимості. У 
дослідженні взяло участь 243 підлітка у віці від 11 до 15 років. 

Проаналізувавши отримані дані, ми дійшли висновку, що серед термі-
нальних цінностей як для хлопців, так і для дівчат-підлітків найбільшою цін-
ністю є здоров'я (фізичне і психічне). Здоров'я завжди було виключною цінні-
стю, найважливішим життєвим пріоритетом людини, що визначає можли-
вість реалізувати всі її наміри, тому не дивно, що воно досі зберігає свої ліди-
руючі позиції в системі життєвих цінностей сучасної молоді. 
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На другому місці за значимістю у хлопців і на 3-му у дівчат знаходиться 
наявність хороших і вірних друзів. Очевидно, що в підлітковий період у біль-
шості школярів є глибока потреба в спілкуванні, емоційній близькості та підт-
римці. 

Любов і щасливе сімейне життя знаходяться у підлітків на третьому ( у 
дівчат) та відповідно четвертому місцях (у хлопців). Ці результати свідчать 
про те, що, незважаючи на кризу сім'ї, вона ще довго збереже свої соціально-
психологічні функції для молодого покоління (задоволення потреби в інтим-
но-особистісному  спілкуванні, емоційному контакті, взаєморозуміння та ін. ).  

Отже, сімейне щастя володіє безумовним пріоритетом. Це позитивна 
цінність, проте налаштованість виключно на сімейне щастя, що не поєднуєть-
ся  з іншими життєвими планами, як правило, не сприяє формуванню та роз-
витку довготривалих комунікативних стратегій, без яких неможлива соціаль-
на мобільність у професійній, суспільно - політичній та інших сферах життя. 
На жаль, це положення підтвердилося в нашому дослідженні, так як при ви-
сокому положенні сім'ї як цінності, професійна, громадська та інші сфери ви-
явилися внизу ієрархії – цікава робота, суспільне визнання, творчість і проду-
ктивне життя. 

Найменшу значимість для підлітків мають такі термінальні цінності як 
суспільне визнання, щастя інших, творчість, краса природи та мистецтва. 
Причому для хлопців найменш важливою є краса природи та мистецтва, в той 
час як дівчата-підлітки байдужі до суспільного визнання. Не можна не відмі-
тити те, що щастя інших знаходиться на останньому місці в ієрархії цінностей 
підлітків, що вказує на їх орієнтованість на сучасні цінності індивідуалізму, 
егоїзму, досягнень, самостійності та конкурентоспроможності. 

У групі інструментальних цінностей найбільшу значимість для підлітків 
становлять життєрадісність, вихованість, освіченість, охайність і незалежність.  
Слід відмітити, що такі інструментальні цінності як чесність, чуйність та ши-
рота поглядів є більш важливими для дівчат, порівняно з хлопцями, у яких 
дані цінності знаходяться на останніх місцях ієрархії. Водночас для хлопців, 
порівняно з дівчатами, більш важливими є такі цінності як раціоналізм та 
старанність. У групі відкинутих інструментальних цінностей у підлітків обох 
статей знаходяться високі запити і непримиренність до недоліків у собі та ін-
ших.  

Узагальнюючи отримані дані, можна зробити висновок, що у більшості 
хлопців та дівчат підліткового віку пріоритетні цінності співпадають. Однак 
варто відмітити, що спостерігається статева диференціація деяких цінностей 
відповідно до існуючих у суспільстві гендерних ролей та стереотипів. Зокрема, 
дівчатка-підлітки більше спрямовані на «фемінінні» цінності такі як щасливе 
сімейне життя та турботу про інших. В той час як хлопці-підлітки більш схи-
льні до «маскулінних» цінностей таких як старанність, раціоналізм та емоцій-
на стриманість, які є важливими для їх майбутньої самореалізації.  

Аналіз системи життєвих цінностей сучасних підлітків має, на нашу ду-
мку, не лише теоретичне значення. Отримані дані можуть сприяти здійснен-
ню більш продуктивної психолого-педагогічної роботи педагогів та психологів 
зі школярами в сучасних освітніх закладах.  Крім того, результати досліджен-
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ня можуть застосовуватися в психологічному консультуванні і профорієнта-
ційній роботі з молоддю. Перспективами подальших досліджень може висту-
пати дослідження гендерних відмінностей в ціннісних орієнтаціях сучасних 
підлітків. 
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Сімейні конфлікти – це протиборство між членами родини на основі зі-

ткнення протилежно спрямованих мотивів і поглядів, що мають свої особли-
вості. 

Насамперед, сімейні конфлікти відрізняються особливим предметом, 
специфіка якого обумовлена унікальністю сімейних відносин. Найважливі-
шою особливістю сімейних відносин є те, що їхній основний зміст складають 
як міжособистісні відносини,так і правові і моральні зобов'язання, зв'язані з 
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реалізацією функцій родини: репродуктивної, виховної, господарсько-
економічної, рекреативної (взаємодопомога, підтримка здоров'я, організація 
дозвілля і відпочинку), комунікативної і регулятивної.. 

Сімейні конфлікти відрізняються за наступними причинами і найваж-
ливішими з них є: 

− обмеження волі, активності, дій, самовираження членів ро-
дини; 

− поводження, що відхиляється від норми, одного чи декількох 
членів родини (алкоголізм, наркоманія і т.д.) 

− наявність протилежних інтересів, устремлінь, обмеженість 
можливостей для задоволення потреб одного з членів родини (з його 
погляду); 

− авторитарний, твердий тип взаємин сформованих у родині в 
цілому; 

− наявність тяжко вирішуваних матеріальних проблем; 

− авторитарне втручання родичів у подружні відносини; 

− сексуальна дисгармонія партнерів у шлюбі й ін. 
Щодо аналізу причин сімейних конфліктів важливо враховувати соціа-

льні фактори мікро- і макросередовища. До факторів мікросередовища варто 
віднести: погіршення матеріального становища родини; надмірну зайнятість 
одного чи обох з подружжя на роботі; неможливість нормального працевлаш-
тування чи подружжя інших членів родини; тривала відсутність житла; відсу-
тність можливості улаштувати дітей у дитячу установу й ін. 

Особливості сімейних конфліктів виявляються в їхньому динаміку, а та-
кож у формах протікання. У цілому динаміка сімейних конфліктів характери-
зується класичними етапами (виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення 
конфліктної ситуації, відкрите протиборство, розвиток відкритого протиборс-
тва, дозвіл конфлікту й емоційне переживання конфлікту). Але такі конфлікти 
відрізняються підвищеною емоційністю, швидкістю протікання кожного з 
етапів, формами протиборства (докори, образа, сварка, сімейний скандал, по-
рушення спілкування і т.п.), а також способами їхнього вирішення (прими-
рення, досягнення згоди, притирання відносин на основі взаємних поступок, 
розвід і ін.). 

Істотною особливістю сімейних конфліктів є і те, що вони можуть мати 
важкі соціальні наслідки. Нерідко вони закінчуються трагічно. Дуже часто 
приводять до різних захворювань членів родини. Особливо важкі наслідки сі-
мейні конфлікти мають для дітей [1]. 

Причина насильства в подружніх взаєминах полягає в недостатньому 
розвитку навичок звертання з гнівом. Груба фізична сила застосовується 
набагато частіше, ніж про це говорять. 

Відповідно до досліджень Вивиан, Малоне тільки 1,5% чоловіків і 6% 
дружин указали під час тестування фізичну агресію як актуальну проблему. 
Однак в особистій бесіді з психотерапевтом уже 46% чоловіків і 44% дружин 
(56% подружніх пар) указали на присутність фізичного насильства і словесних 
образ у своєму сімейному житті [2]. 
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Всі існуючі програми проти насильства в родині спрямовані на 
чоловіків, оскільки фізичне насильство з їх боку з більшою імовірністю 
заподіює збиток життя і здоров'ю дружини. Більшість чоловіків, на яких 
піднімають руку дружини, зовсім не вважають це насильством і не 
сприймають це як серйозну погрозу для свого життя і здоров'я. 

 Дотепер ведуться суперечки про тім, хто ж усе-таки частіше 
провокує насильство – чоловіка чи жінки. Штраус (1994) на основі аналізу 
матеріалів «Національного огляду насильства над жінками в родині» 
прийшов до висновку, що стать не є визначальним чинником у даному 
питанні. Так, чоловіки провокували насильства в  5,9% випадків, дружини в 
25,5% випадків, і обоє з подружжя провокували конфлікт у 48,6% випадків. 
Навіть у найважчих ситуаціях (побиття кулаками, ногами, погрози зброєю) 
зберігалися тієї ж самі: дружини провокували насильство в 29,6% випадків, 
чоловіки в 35,2%. обоє дружина в 35,2% випадків. За нашими 
спостереженнями, жінки прибігають до насильства так само часто, як і 
чоловіка, хоча по більшій частині їм приходиться захищатися [2]. 

Останнє дослідження підтверджує, що основною проблемою є чоловіча 
агресія. Якобсон і його колеги, вивчивши групу чоловіків, схильних до наси-
льства, виявили, що в кожнім випадку дружини є жертвами. Якщо починався 
скандал то ніяке поводження дружини не могло запобігти насильству з боку 
чоловіка. Дружини відповідали насильством тільки на емоційну чи образу фі-
зичне насильство, що не припиняється. 

Інші дослідники, зокрема Хэмбергер і Хастингс, виявили три характеро-
логічні риси, що свідчать про особистісні порушення в чоловіків, що відвіду-
ють програму запобігання насильства в родині. Найчастіше це були шизоїдні, 
антисоціальні, схильні до володіння і залежності особистості. Кожен тип осо-
бистості вимагає свого підходу в терапії. 

Головними причинами розлучень є: несумісність характерів, невміння і 
небажання підпорядковувати свої інтереси волі іншого, неуважність одного з 
подружжя до іншого і так далі. Останнім часом все частіше і частіше причи-
ною розлучень називають пристрасть до спиртного одного з подружжя. Г.П. 
Разуміхіна відзначає, що за останні 15-20 років кількість шлюбів, що розпали-
ся на ґрунті алкоголізму, зросла з 40% до 55%. У даний час зростає кількість 
розлучень, в яких чоловік залишає дружину, що зловживає спиртним. Біля 
25% сімей розпадається через подружню невірність і приблизно стільки ж че-
рез втрату відчуття любові. І в тому, і в іншому випадках дуже складно вирі-
шити, чи потрібно розривати шлюб. Зберегти любов на довгі роки вдається 
далеко не всім. У різні роки це відчуття наповнюється все новим і новим зміс-
том. 

Причини конфліктів у сім’ях описані багатьма авторами і є дуже різно-
манітними. Спробуємо систематизувати їх, спираючись на працю В.А. Семи-
ченко [3, С. 97-99], яка виокремлює такі головні причини сімейних конфлік-
тів:  

− одностороннє або взаємне розчарування подружжя одне в 
одному, взаємне охолодження і відчуження, негативне сприйняття дій 
партнера;  
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− маніпулювання з метою домогтися однозначного доміну-
вання, підкорити собі партнера, перехопити ініціативу у змаганні за 
лідерство;  

− перенесення на партнера роздратування, нагромадженого в 
іншій сфері життя;  

− відмінності в системі домінуючих (життєво важливих) пот-
реб подружжя.  
В.А. Сисенко, вивчаючи конфлікти в сім’ях, дійшов висновку, що во-

ни базуються на [4, С. 55-56]:  

− незадоволенні сексуальних потреб;  

− незадоволенні потреби у цінності та значущості власного “Я” 
(неповага почуття власної гідності партнера, образи, постійна крити-
ка); 

− незадоволеності потреби одного чи обох членів подружжя у 
позитивних емоціях;  

− пристрасті одного з подружжя до алкогольних напоїв, азарт-
них ігор, які призводять до великих витрат грошей;  

− фінансових розбіжностях членів подружжя; незадоволеності 
потреби у взаємодопомозі, взаємопідтримці.  

Ковальов С.В., вивчаючи подружні взаємини у молодих сім’ях, як одну з 
головних причини подружніх конфліктів виокремив невідповідність реальних 
та ідеальних уявлень про свого партнера. Альошина Ю. Є. та Борисов І.Ю. по-
слуговуються у своєму дослідженні таким поняттям, як «статево-рольова ди-
ференціація», що є комплексним показником, який враховує як реальний 
розподіл ролей у сім’ї, так і ставлення до нього кожного з подружжя [4]. 

Отже, причин розлучення є дуже багато. Це і економічні, і психологічні, 
і соціальні. І немає єдиної формули, дотримуючись якої, подружня пара про-
живе в мирі та злагоді багато років. Можна лише порадити молодим людям, 
які вступають у шлюб, завжди з повагою і розумінням ставитись одне до одно-
го; не брати прикладу з інших сімей, а виробляти власну тактику, та завжди 
пам'ятати про те, як шлюб трактується з релігійної точки зору. 
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 Реабілітація хворих з патологією жовчовивідної системи (ЖВС) є 

складною й актуальною проблемою, рішення якої можливе при участі фахів-
ців різного профілю, у тому числі й фахівців в області лікувальної фізичної 
культури. Актуальність проблеми обумовлена постійним ростом частоти ор-
ганічних і функціональних захворювань жовчовивідної системи в загальній 
структурі гастроентерологічних хворих. Хвороби жовчовивідної системи 
належать до найпоширеніших хвороб органів травлення. Вражаючи людей 
молодого, працездатного віку, захворювання ЖВС схильні до рецидивів та 
хронізації, що призводить до тривалої тимчасової непрацездатності. Тому 
проблема набуває не тільки медичного, а й соціального та економічного зна-
чення.  

Констатуючи зростання кількості хворих із патологією жовчного міхура, 
не можна не наголошувати на факторах ризику виникнення холециститу та 
дискінезій жовчовивідних шляхів, таких як: спадковість, перенесений вірус-
ний гепатит та інфекційний мононуклеоз, сепсис, кишкові інфекції із затяж-
ним перебігом, лямбліоз кишечника, синдроми мальдигестії та мальабсорбції, 
ожиріння, малорухливий спосіб життя, поєднаний із нераціональним харчу-
ванням; гемолітичні анемії; стійкий, нез’ясованого генезу [4].Печінка і жовчні 
шляхи – єдина функціональна система, тісно зв’язана як у фізіологічних, так і 
в патологічних станах з обміном речовин в організмі, кровообігом, диханням, 
травленням. Порушення злагодженої діяльності цієї системи внаслідок ослаб-
лення координуючої ролі ЦНС і зв’язаними з нею нейрогуморальними зміна-
ми в організмі.З огляду на те, що систематичне фізичне навантаження сприяє 
удосконаленню функцій ЦНС, лікування хворих передбачає використання за-
собів лікувальної фізкультури. У стадії загострення захворювання воно по-
винне бути спрямоване на зменшення запального процесу, поліпшення відто-
ку жовчі з печінки, жовчного міхура і проток, нормалізацію обмінних проце-
сів. [3]. 

 М’язова діяльність відіграє основну роль у керуванні і регуляції 
взаємодіючих у цілісному організмі систем. Основними завданнями ЛФК при 
різних періодах захворювань жовчовивідних шляхів є: нормалізація функціо-
нального стану ЦНС і посилення іі регулюючого впливу на вищі вегетативні 
центри; усунення дистонії ВНС, нормалізація кортико-вісцеральних і вісцеро-
вісцеральних рефлекторних зв’язків, порушення в розвитку хвороби; підви-
щення м’язового тонусу і ліквідація слабості жовчних шляхів; посилення кро-
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вообігу і трофічних процесів в органах у черевній порожнині, зменшення за-
пальних змін у них і інтоксикації організму; усунення невротичних розладів; 
відновлення працездатності хворого[2]. 

 Засоби ЛФК використовують у комплексі як з лікувальним режи-
мом, складовою частиною якого є руховий режим, так і з медикаментозною 
терапією, лікувальним харчуванням, природними і переформованими фізич-
ними факторами. До основних засобів ЛФК відносяться активні гімнастичні 
вправи – загально-розвиваючі, без снарядів, зі снарядами, на снарядах; спор-
тивно-прикладні, ходьба; ходьба на лижах, веслування, плавання й ін., ігри – 
бадмінтон, волейбол, теніс. Поряд з фізичними вправами використовують 
природні фактори сонячну радіацію, повітря, повітряні ванни; воду – обти-
рання, душі, купання в річці, озері, морі. Також із зазначеними засобами ЛФК 
при лікуванні хворих з захворюваннями жовчовивідних шляхів необхідний 
раціонально організований режим відпочинку, харчування, сну, дотримання 
правил особистої гігієни й ін.. З додаткових засобів ЛФК застосовують масаж, 
теренкур, працетерапію[3,5]. 

ЛФК як метод патогенетичної терапії визнана одним з, найважливіших 
засобів лікування захворювань жовчовивідних шляхів. У підгострий період в 
умовах напівпостільного режиму рекомендують гімнастичні вправи для вели-
ких м’язових груп, кінцівок, полегшені вправи для тулуба, дихальні вправи 
для тулуба, дихальні вправи, вправи в м’язовому розслабленні, що виконують 
з вихідних положень, ритмічно, у повільному і середньому темпі. Не потрібно 
вимагати від хворих з підвищеною збудливістю точного виконання завдання 
на початку занять. Тривалість заняття -15-20 хв. При виконанні вправ для че-
ревного пресу роблять паузи тривалістю 15-30 с. 

Комплексна реабілітація хворих жовчнокам’яною хворобою передбачає 
доцільність застосування лікувальної фізичної культури на всіх етапах реабілі-
тації.Застосування ЛФК передбачає дію на центральні і периферичні нервові 
механізми регуляції функцій жовчного міхура, поліпшення кровообігу в чере-
вній порожнині, створення умов для полегшення відтоку жовчі з жовчного мі-
хура, поліпшення функцій кишечнику, регрес суб’єктивних проявів захворю-
вання, вплив на організм хворого з метою відновлення і збереження праце-
здатності і підвищення рівня тренованості. При загостренні захворювання на-
вантаження повинне бути зменшене, запроваджений щадний руховий режим, 
при необхідності аж до напівпостільного, лікувальна гімнастика протипоказа-
на. 
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Основним ресурсом громади є її мешканці. На різних етапах життя будь-

хто з мешканців громади може потрапити у складні життєві обставини та пот-
ребувати професійної соціальної підтримки для їх подолання. 

Тому в кожній територіальній громаді необхідним  є розвиток та забез-
печення надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних 
життєвих обставин, подолання та мінімізацію їх негативних наслідків, осо-
бам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що належать до 
власних повноважень громад. 

Найголовніші першочергові завдання, які необхідно виконати для за-
безпечення надання базових соціальних послуг:  

1. визначення потреб населення територіальної громади у соціальних 
послугах, що передбачає збір, узагальнення та аналіз інформації (наявність на 
території громади осіб/сімей, які належать до вразливих груп або перебувають 
у складних життєвих обставинах, та їхні потреби у соціальних послугах; досту-
пність соціальних послуг, відповідно до потреб отримувачів, як фактичних, 
так і потенційних);  

2. планування надання соціальних послуг (середньострокове плануван-
ня (терміном на 3-5 років) важливе для організації системної і планомірної 
роботи з метою ефективного вирішення важливих завдань і  може бути реалі-
зоване у формі цільових програм);  

3. фінансування соціальних послуг (механізм фінансування соціальних 
послуг передбачає можливість застосування різноманітних джерел фінансо-
вих ресурсів та варіантів фінансування. Тому доцільно буде побудувати опти-
мальну модель фінансування соціальних послуг має передбачати мобілізацію 
стабільних фінансових ресурсів необхідних для надання доступних і якісних 
соціальних послуг, а також побудувати таку систему використання коштів, яка 
передбачає ефективне їх використання в інтересах громади). 

Місцевий бюджет є основним джерелом фінансування соціальних пос-
луг. Однак можна сприяти залученню коштів з інших джерел, якими можуть 
бути ресурси благодійників, меценатів та інших суб’єктів. 

Варто зазначити, що згідно Порядку організації надання соціальних по-
слуг (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
№587 ) [1]. 

Кожен мешканець громади має : 
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− доступ до базових соціальних послуг, що надаються професі-
оналами високої кваліфікації на принципах партнерства міждержавни-
ми, муніципальними, громадськими та комерційними організаціями; 

− можливість вести активний і незалежний спосіб життя, реа-
лізовувати власний потенціал та, будучи відповідальними членами мі-
ської громади, здійснювати вплив на процеси функціонування й постій-
ного вдосконалення сфери соціальних послуг. 
Стратегічними пріоритетами розвитку системи надання соціальних пос-

луг в громадах є: 

− Підвищення рівня доступності соціальних послуг (сформува-
ти доступне інформаційне поле щодо соціальних послуг, які надаються). 

− Формування соціально відповідальної громади (впровадити 
систему заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності та 
відповідальності громади; залучити громадські організації міста до на-
дання соціальних послуг та соціальної підтримки). 

− Розвиток ринку соціальних послуг (створити ефективну сис-
тему навчання та підвищення кваліфікації співробітників; запровадити 
диференційовану систему мотивації персоналу та гідні умови роботи). 

− Посилення кадрового потенціалу суб’єктів, які надають соці-
альні послуги (Забезпечити якість надання соціальних послу).  

Список використаних джерел: 
1. Постанова кабінету міністрів України. Про організацію надання 
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2. Про стратегію розвитку системи соціальних послуг в Україні на 
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Метод арт-терапії є одним з давніх форм корекції емоційного стану, для 

зняття накопиченої психічної напруги, щоб заспокоїтись та сконцентрувати 
свою увагу. 

Існує багато видів арт-терапії, її напрями є найбільш розповсюдженими. 
Сама арт-терапія є напрямом який поєднує використання в терапевтичній 
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практиці візуальних мистецтв: малюнка, живопису, монотипій, мозаїк, кола-
жів, гриму, боді-арту, масок, ліплення тощо. Арт-терапія найбільш розробле-
ний напрямок із величезною кількістю технік, прийомів, методик. Саме з ма-
люнка почалася історія арт-терапії , як психотерапевтичного методу. Перева-
гою арт-терапії є відсутність протипоказань та активна діяльність дітей на за-
няттях, їх бажання працювати.  

Творчі методи, що вийшли в основному з психіатрії і психології, все час-
тіше використовуються в інших сферах (медичній, соціальній, освітній). Їх за-
стосування засноване на специфіці дії на людину різних видів мистецтва. Арт-
терапія, що належить до творчих методів і підходів, в соціальній роботі є одні-
єю з технологій, що входять в соціальну терапію, і порівнюється з трудовою 
терапією, ритмотерапією, соціотерапією. Можна також, вважаючи арт-
терапію одним з методів вирішення проблем клієнта, характеризувати її з по-
зиції різних теорій і моделей соціальної роботи. 

Ізотерапія  дозволяє клієнту відчути й зрозуміти себе, виразити свої ду-
мки та почуття, звільнитися від негативних переживань. Даний метод є  не 
лише відображенням у свідомості клієнтів оточуючої та соціальної дійсності, 
але і її моделювання. Зазначений метод  можна використовувати з різними 
категоріями клієнтів, особливої актуальності він набуває в роботі з дітьми, 
оскільки малювання сприяє узгодженню міжпівкульових  взаємозв’язків, ак-
тивізації конкретно-образного мислення, пов’язаного з роботою правої півкулі 
й абстрактно-логічного, за яке відповідає ліва півкуля  [1]. 

Мандалотерапія є однією з технік ізотерапії, що полягає у створенні 
циркулярних композицій – мандал. Поняття «мандала» має санскритське 
походження і означає «магічне коло» 

 Створюючи мандалу, клієнт підсвідомо створює символ власної особи-
стості, який допомагає йому зрозуміти себе, чого він вартий, допомагає звіль-
нитися від почуття напруженості, досягти своєї цілісності.  

 Казкотерапія – метод арт-терапії, який використовує казкову форму 
для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, розширення свідомо-
сті, удосконалення способів взаємодії з оточуючим світом. Концепція даного 
методу заснована на ідеї цінності метафори як носія інформації.  

Музикотерапія – контрольований процес використання звуків та музи-
ки, що являє собою діяльність, яка містить відтворення, фантазування, імпро-
візацію за допомогою людського голосу та вибраних музичних інструментів 
чи прослуховування спеціально підібраних музичних  творів [2]. 

Танцювальна терапія – психотерапевтичне використання танцю і рухів 
як процесуальної дії, що сприяє інтеграції емоційного та фізичного стану осо-
бистості. Дана техніка застосовується в роботі з клієнтами, що мають емоційні 
розлади, порушення спілкування і міжособистісної взаємодії.   

Ігрова терапія - психокорекційне використання гри, що здійснює вплив 
на розвиток особистості, сприяє створенню міцних взаємовідносин між чле-
нами групи, допомагає зняти стан тривожності, підвищує рівень самооцінки, 
дозволяє перевірити себе в різноманітних ситуаціях спілкування, оскільки, як 
відомо, у процесі гри знімається небезпека соціально значущих наслідків.  
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Пісочна терапія – один із психокорекційних, розвиваючих методів, 
спрямованих на розв’язання особистісних проблем через роботу з образами 
особистої та колективної підсвідомості. 

Фототерапія – метод терапевтичного впливу, заснований на застосуван-
ні фотографій або слайдів для вирішення психолого-педагогічних проблем, а 
також для розвитку й гармонізації особистості. 

Кольоротерапія - метод психологічної корекції за допомогою кольору. 
Одним із видів арт-терапії є кольоротерапія заснована на дії кольору на нер-
вову систему особи з інвалідністю. Існує два напрями кольоротерапії: безпосе-
редній вплив на мозок людини та створення необхідного кольорового лікува-
льного  середовища [3]. 

Арт-терапія існує як самостійний напрям у лікувально-корекційній і 
профілактичній роботі усього кілька десятиліть. Цей напрям почав формува-
тися як окремий і переважно емпіричний метод у середині XX століття. 

 Первинна основа арт-терапевтичних технологій – архаїчні форми 
мистецтва, що збереглися в народній творчості, що характеризується наївніс-
тю, безпосередньо діючим характером, опорою на символічну мову несвідомо-
го і які є джерелам душевного здоров'я людей. 

Дослідження І.Ю. Левченко показало, що досить успішна компенсація 
тривоги, відносний психологічний комфорт може забезпечуватися «відходом 
у мистецтво» - читанням книг, прослуховуванням музики, вивченням історії 
мистецтва, переглядом архітектурних пам'яток, а також продуктивними ви-
дами художньої діяльності – живописом, віршотворчістю [4]. 

 Продукти творчості відбивають підсвідомі бажання, настрої і дум-
ки людини, що дозволяє використовувати їх для динамічної оцінки її стану і 
розвитку. 

 Терапія засобами мистецтва - арт-терапія - це синтез декількох га-
лузей наукового знання (мистецтва, медицини і психології). У лікувальній і 
психокорекційній практиці це – сукупність методик, видів мистецтва у своєрі-
дній символічній формі, що дозволяють за допомогою стимулювання худож-
ньо-творчих (креативних) проявів людини здійснити корекцію порушень пси-
хосоматичних, психоемоційних процесів (І.Ю. Левченко) [5]. 

Аналіз сучасних досліджень з соціальної терапії засобами мистецтва до-
зволяє побачити доказ корисності цього методу у лікувальних цілях в тому, що 
він: 

 1) надає можливість для вираження агресивних почуттів в соціа-
льно прийнятній манері. Малювання, живопис фарбами або ліплення є без-
печними способами розрядки напруги; 

 2) прискорює прогрес у соціально-педагогічній терапії. Підсвідомі 
конфлікти й внутрішні переживання легше виражаються за допомогою зоро-
вих образів, чим у розмові під час вербальної психотерапії. Невербальні фор-
ми комунікації можуть із більшою ймовірністю уникнути свідомої цензури; 

 3) дає підстави для інтерпретацій і діагностичної роботи в процесі 
соціально-педагогічної терапії. Творча продукція через її реальність не може 
заперечуватися пацієнтом. Зміст і стиль художньої роботи надають соціаль-
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ному педагогові величезну інформацію, крім того, сам автор може внести 
вклад в інтерпретацію своїх власних створінь; 

 4) дозволяє працювати з думками й почуттями, які здаються непе-
реборними. Іноді невербальний засіб виявляється єдиним інструментом, що 
розкриває й пояснює інтенсивні почуття й переконання; 

 5) допомагає зміцнити терапевтичну взаємодію. Елементи збігу в 
художній творчості членів групи можуть прискорити розвиток емпатії й пози-
тивних почуттів; 

 6) сприяє виникненню почуття внутрішнього контролю й порядку. 
Малювання, живопис фарбами й ліплення приводять до необхідності органі-
зовувати форми й кольори; 

 7) розвиває й підсилює увагу до почуттів. Мистецтво виникає в ре-
зультаті творчого акту, що дає можливість прояснити зорові і кінестетичні ві-
дчуття й дозволяє експериментувати з ними; 

 8) підсилює відчуття власної особистісної цінності, підвищує ху-
дожню компетентність. Побічним продуктом терапії мистецтвом є задоволен-
ня, що виникає в результаті виявлення схованих умінь і їхнього розвитку. Не-
обхідно підкреслити, що використання художніх прийомів у процесі прове-
дення групи також дозволяє глибоко вивчати фантазування й уява, вирішува-
ти конфлікти між членами групи й допомагати їм у досягненні особистісної 
гармонії [5]. 
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кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та 
спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відк-

ритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Університети третього віку – це освітні установи або навчальні центри 

для літніх людей. Вік студентів складає від 40 до 80 років, що вказує на особ-
ливий характер цих установ. Класи формуються з слухачів однакового віку, що 
дозволяє досягати більшої результативності щодо питань загального стану 
здоров'я, високого рівня освіти, і часто – кращого фінансового становища [1]. 
Університети третього віку є видом навчального співтовариства, котре органі-
зовується людьми, які хочуть брати активну участь у житті суспільства. 

У 1985 р. Український інститут геронтології вперше розробив методику 
створення в Україні «Університету третього віку» для підприємств радянських 
часів, які готуються до виходу на пенсію та підтримують соціальну діяльність 
людей передпенсійного віку [2]. 

Освітні програми для літніх людей можуть реалізовувати вищі й середні 
освітні заклади, школи, громадські організації, культурно-просвітницькі уста-
нови, благодійні фонди тощо [3]. 

Освіта дорослих у пенсійному віці не переслідує мети отримання профе-
сії та подальшого працевлаштування. Даний вид соціального навчання нале-
жить до так званої неформальної освіти, метою якої є персональний розвиток, 
соціальна адаптація, збереження активної позиції людей похилого віку. Зава-
нтаження та отримання нових знань дозволяє студентам пенсійного віку реа-
лізовувати свої здібності, залишатися самостійними і бути менш схильними 
до стресових станів у кризовий період [4]. 

Так, наприклад, в польських Університетах для людей похилого віку ви-
діляються кілька освітніх цілей навчання. 

 Програми Університетів ставлять собі за мету подолати негативні 
ознаки старіння за допомогою пропаганди фізичної та психічної активності. 
Освіта розглядається як протидія процесу старіння, як боротьба з ним. Підго-
товка до громадської діяльності. Слухачі Університетів третього віку беруть 
участь у різних благодійних акціях, що допомагає літнім людям відчути свою 
значимість [5]. 

На сьогоднішній день у багатьох країнах світу (США, Японії, Франції, 
Польщі) відкриті спеціальні курси, навчальні центри, народні університети та 
факультети для літніх людей. Навчальні програми для даної категорії грома-
дян складаються на основі психологічних та соціологічних досліджень, з  
урахуванням  їхнього  життєвого  досвіду  та  різнобічних  інтересів Особ-
ливістю навчання є залучення багатого життєвого досвіду людей похилого ві-
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ку в освітній процес, їх висока мотивація, оскільки навчання відбувається без 
обов'язкових програм. 

Для реалізації освітніх цілей використовуються різні форми і способи 
навчання людей пенсійного віку: лекції, семінари по групам за інтересами, 
групи самоосвіти та взаємодопомоги, екскурсії, концертні програми. 

Основними завданнями соціально-педагогічної послуги «Університет 
третього віку» є організація та проведення безкоштовного навчання та освіт-
ніх заходів для людей похилого віку згідно програм та планів організації пос-
луги, які затверджує директор територіального центру. Завдяки впроваджен-
ню соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку», створююся 
сприятливі умови для всебічного розвитку людей похилого віку, відбувається 
їх реінтеграція в активне суспільне життя, адаптація до умов сьогодення шля-
хом оволодіння новими знаннями, формуються практичні уміння і навички 
підопічних, з’являється можливість для розширення кола спілкування літніх 
людей та обміну досвідом. 

Слухачами Університету третього віку є люди похилого віку, незалежно 
від рівня їх освіти. Достатньо мати зацікавленість та бажання брати участь в 
освітніх програмах, навчатися, саморозвиватися, удосконалювати свої уміння і 
навички.  

Слухачі курсів мають як свої права, так і обов’язки. Так, наприклад, вони 
мають право:  

− знати принципи, що складають основу надання соціально-
педагогічної послуги «Університет третього віку»;  

− отримувати послугу та закінчувати навчання за власним ба-
жанням; 

− брати участь у процесі навчання;  

− на доступність отримувати інформацію про надані послуги 
[6]. 

Серед обов’язків людей похилого віку, які відвідують Університет 
третього віку, можна виділити наступні: 

− ощадливо ставитися до обладнання, де надається послуга; 

− брати активну участь в організації послуги; 

− поважати цінності та організаційні засади «Університету 
третього віку» [6]. 
Територіальний центр, зі свого боку, також має обов’язки перед людьми 

пенсійного віку, які є слухачами Університету, а саме: 

− розробляти та впроваджувати нові програми розвитку на на-
вчання, 
відповідно до потреб слухачів; 

− враховувати думки слухачів при визначенні часу навчання, 
формуванні 
навчальних груп [6]. 
Навчання в Університеті проводиться безкоштовно, згідно програм та 

планів, які затверджує директор територіального центру. До організації освіт-
нього процесу, крім працівників територіального центру, залучаються фахівці 
місцевих органів влади, управління соціального захисту населення, охорони 
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здоров’я, юстиції, Пенсійного фонду України, а 
також волонтери. Сам процес навчання базується на принципах добровільно-
сті та методах навчання дорослих, враховується життєвий досвід та уже наявні 
знання і навички слухачів, беруться до уваги їх індивідуально-фізіологічні 
особливості, стан здоров’я та потреби.  

Наповнюваність навчальних груп складає до 15 осіб. У кабінеті, де відбу-
вається навчання, є телевізор, міні-система DVD, 
мультимедійний центр, проектор та проекційний екран. 
Навчальний курс в Університеті третього віку у територіальному центрі 
триває протягом академічного року, дату навчання та закінчення навчального 
року визначає директор. Тривалість курсу складає 72 години, що передбачає 
навчання протягом 1 год. 40 хв. (два заняття по 40 хв. з перервою 20 хв.) що-
тижня у визначені дні. Проводячи заняття, викладачі обов’язково беруть до 
уваги  самопочуття  слухачів,  враховують  їх  вікові  та  психологічні особливо-
сті. 

По закінченню навчального року усі випускники Університету третього 
віку отримують сертифікати, що підтверджують опанування слухачами базо-
вої програми відповідного курсу. Вони не є документами державного зразка, а 
швидше моральна втіха, що дозволяє студентам повірити в себе і свої сили. 
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університету імені В.Г. Короленка 

Психічне здоров’я педагога є необхідною умовою його активної жит-
тєдіяльності, самореалізації, розвитку творчого потенціалу. Воно позначається 
на здоров’ї його вихованців і на результатах усієї навчально-виховної роботи. 

Професія педагога висуває досить високі вимоги щодо його здоров'я, 
особливо психологічного. Психологічно здоровий педагог володіє високим 
рівнем працездатності, отримує задоволення від своєї роботи, активний, твор-
чий, прагне до самовдосконалення. У свою чергу, розлади психічного здо-
ров’я, деформація особистості педагога, прояви синдрому емоційного виго-
рання, відсутність навичок протистояння негативним стресогенним впливам 
насамперед впливають на його вихованців [4, с.174]. 

Велике емоційне та інтелектуальне напруження, якому піддається су-
часний педагог стає провідним чинником втрати людського ресурсу та факто-
ром появи порушень особистісного благополуччя спеціаліста системи освіти. 

Проблемою збереження психічного здоров’я педагога, зокрема вивчен-
ня сутнісних аспектів, чинників виникнення професійного стресу, професійної 
дезадаптації, синдрому емоційного вигорання, шляхів боротьби зі стресом, 
усунення синдрому емоційного вигорання є предметом дослідження багатьох 
науковців: Н. Атаманчук, В. Бобрицька, Г. Зайцев, Г. Зайчикова, 
Л. Карамушка, С. Максименко, С. Маслач, М. Лейтер, Е. Рутман, Л. Смик, 
В. Шепель, Ю. Щербатих та ін. 

Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування психічного здо-
ров'я особистості та з'ясування шляхів підвищення психічного здоров'я вихо-
вателя. 

І.В. Шаронова стверджує, що психічне здоров’я – стан душевного благо-
получчя, який характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів і 
забезпечує адекватну умовам дійсності регуляцію поведінки та діяльності [6, с. 
740]. Воно має складну будову, яка включає: особистісно-змістовний рівень 
(особистісне здоров’я); рівень психофізіологічного здоров’я [6, с. 741]. 

В якості критеріїв психічного здоров'я виділяють: оптимізм; зосере-
дженість (відсутність метушливості); урівноваженість; моральність (чесність, 
совісність); адекватний рівень домагань; почуття обов'язку; впевненість у собі; 
невразливість (уміння звільнитися від прихованих образ); відсутність ліні; не-
залежність; безпосередність (природність); відповідальність; почуття гумору; 
доброзичливість; толерантність; самоповага; самоконтроль [2, с. 24]. 

До чинників, що безпосередньо впливають на стан здоров’я педагога 
належать підвищена тривалість робочого дня; висока психоемоційна напруга; 
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професійна відповідальність за результати навчально-виховного впливу; осо-
биста відповідальність за життя та здоров’я вихованців тощо. 

Професія педагога пов’язана з великою кількістю стресів, які пов'язані з 
емоційним вигоранням. Під стресом Г. Сельє розумів систему реакцій ор-
ганізму у відповідь на будь-яку вимогу до нього, яка спрямована на створення 
адаптації чи пристосування організму до труднощів [3, с.16]. 

Стрес має три стадії: перша –  тривога як реакція на виниклий стресор; 
друга – стабілізація, або пристосування до нових умов; третя – стадія вис-
наження (має місце, якщо нові стресогенні умови занадто тривалі або важкі) 
[5, с. 180]. 

Тітаренко С. А. зазначає, що стресорами можуть бути фізичні та психічні 
подразники, реальні чи уявні. Людина реагує не лише на справжню фізичну 
небезпеку, але й на загрозу чи нагадування про неї. Часте або тривале перебу-
вання людини у стресовому стані призводить до виснаження, розвитку психо-
соматичних розладів. Поряд зі стресорами, спільними для всіх людей, у діяль-
ності педагога є професійні стрес-чинники: відповідальність; необхідність 
контролювати ситуацію; необхідність постійно підтверджувати свою компе-
тентність; діяльність, що постійно змінюється [5, с. 179]. 

Проаналізувавши наукову психолого-педагогічну літературу можна 
визначити основні напрями збереження психічного здоров’я педагога:  

1. Підтримка мотивації на педагогічну діяльність.  
2. Усвідомлення істини, що здоровим можна стати лише доклавши 

зусиль, навчившись цього особисто.  
3. Забезпечення соціально-психологічних умов підвищення рівня 

педагогічної компетентності.  
4. Психологічне забезпечення умов розвитку педагогічної гнучкості 

(емоційної, поведінкової, інтелектуальної).  
5. Підвищення професійної самосвідомості педагога.  
6. Посилення свого життєвого потенціалу і життєстійкості.  
7. Розроблення програм оздоровлення, різноманітних освітньо-

оздоровчих послуг для педагогів. 
8. Використання ефективних форм і методів оздоровчої роботи для про-

ведення навчальних занять та виховних заходів, психолого-розвивальних, ко-
рекційних, оздоровчо-реалібітаційних тренінгів, метою яких є розвиток осо-
бистості, покращення стану психічного здоров’я вихователя.  

9. Посилення уваги до професійного здоров’я вихователів з боку 
адміністрації дошкільного навчального закладу.  

На думку Н. Атаманчук одним із ефективних засобів підвищення стрес-
остійкості є творчість, оскільки вона позитивно впливає на когнітивну 
(усвідомлення себе, власних учинків, реалізація творчих можливостей) та 
емоційну (дозволяє розслабитися, зосередитися, виразити негативні й позитивні 
емоції, знизити тривожність, подолати страхи, покращити міжособистісні 
взаємини) сфери [1, с. 159]. 

Отже, психічне здоров’я вихователя закладу дошкільної освіти є 
важливою умовою ефективності його професійної діяльності. Вихователь 
повинен чітко розуміти особисту відповідальність у збереженні та зміцненні 
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психічного здоров’я; володіти знаннями щодо профілактики порушень і 
збереження психічного здоров’я; усвідомлювати значущість власного здоров’я 
як найважливішої професійної цінності, необхідної умови для здійснення 
професійної діяльності.  

Список використаних джерел: 
1. Атаманчук Н.М. Підвищення стресостійкості молоді: психоло-

гічний ресурс арт-технік. Гуманітарний простір науки: досвід та перспе-
ктиви: зб. матеріалів ХХVIІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 4 
травня 2020 р. Переяслав, 2020. Вип. 27. С. 159-160. 

2. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров'я лю-
дини. Луцьк, 2011. 430 с. 

3. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник /Львівський дер-
жавний університет внутрішніх справ. Львів, 2015. 324 с. 

4. Пасічніченко А. В. Психологічне здоров’я як умова успішної про-
фесійної діяльності педагога. Інноваційні педагогічні технології в цифровій 
школі: матеріали II наук.-практ. конф. молодих учених (14-15 травня 2020 
р.). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020. С. 172-174. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДО-

ШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ ПІСОЧНОЇ АНІМАЦІЇ 
Влада Кірпіченко, 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  
012 Дошкільна освіта Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 
Науковий керівник: Анжела Пасічніченко 

кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної 
освіти Полтавського національного педагогічного  

університету імені В.Г. Короленка 
Особливий інтерес у дітей і у дорослих викликає така техніка, як малю-

вання піском. З самого раннього дитинства, граючи в пісочниці або на березі 
річки, діти мимоволі намагаються малювати руками або долонею. Даний вид 
малювання - один з самих незвичайних способів творчої діяльності, так як 
діти створюють на піску неповторні шедеври своїми руками. Ігри з піском є 
ефективним засобом всебічного розвитку дітей у цілому і творчих здібностей, 
зокрема багаторічна практика свідчить, що ігри з піском позитивно вплива-
ють на емоційне благополуччя дітей. 

Проблема розвитку творчих здібностей дитини є полем наукових інте-
ресів упсихолого-педагогічному аспекті. Відомі психологи та педагоги 
(Н. Ветлугіна, Л. Виготський, В. Давидов, О. Запорожець, В. Кудрявцев, 
Е. Кульчицька, М. Поддьяковта ін.) довели, що творчі здібності яскраво про-
являються в дошкільному дитинстві й розвиваються у процесі спеціально ор-
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ганізованого навчання, коли діти опановують суспільно вироблені засоби 
діяльності. 

Малювання піском порівняно молодий вид мистецтва, який з’явився 
приблизно в 1970-х роках. Піонером у цьому напрямі вважають американку 
Керолайн Ліф, яка створила анімаційний мультфільм «Петрик іВовк»за сим-
фонічною казкою С. Прокоф’єва. 

У Китаї, у наш час, відомим художником у жанрі пісочної анімації є 
С.Дабу, який випустив багато вражаючих пісочних робіт. 

Вивчення засобів творчих здібностей, зокрема пісочної анімацією, зай-
малися небагато визнаних майстріву світі: угорський режисер Ференц 
Цако,ізраїльська художниця ІланаЯхав, росіянин Артур Кирилов, українська-
художниця Ксенія Симонова.Вагомий внесок у розвиток мистецтвапісочної 
анімації внесли ФеренцЧако (Угорщина), Ксенія Симонова 
(Україна),ЕланаЯхав (Ізраїль), АртурКирилов (Росія).  

«SandArt» (малювання піском)присвячені друкованівидання:  
О.Тупічкіної,Є. Шакірової та інших. 

Висвітлення значення пісочної анімації для розвитку творчих здібно-
стей дошкільників знаходимо у роботах Л. Савченко та О. Грязен.  

Науково доведено: саме дошкільний вік є найбільш сенситивним періо-
дом розвитку творчості. Період від трьох до п’яти років сприятливий для 
формування творчості, бо дитина до цього віку, з одного боку, готова до 
соціалізації (сформованість мовлення), а з другого – ще не соціалізована[1, 
с. 12]. 

А. Пасічніченко наголошує, що саме у цей віковий період дитина актив-
но накопичує знання та отримує величезний досвід необхідний для творчої 
діяльності. Всі пізнавальні психічні процеси інтенсивно розвиваються. 
Підвищується її пізнавальна активність, допитливість, спостережливість, ро-
звиваються пізнавальні мотиви та інтереси. Характерним для дошкільника є 
прагнення пізнавати нове, пошукова активність, бажання не лише пізнавати 
об’єкти навколишнього світу, а й змінювати. Він включається у різноманітні 
види діяльності, які є не лише доступними для нього, а й викликають бажання 
проявити себе в них, розкрити свої можливості, потенціал, здібності. Все це є 
основою для розвитку його творчого потенціалу [6, с. 19]. 

Будь-який творчий акт дошкільника–результат його активнихпізна-
вальних, творчих дій. Засвоєння дитиною мови є творчим процесом (процес 
засвоєння норм словотворення), гра – це теж творчість, адже, створюючи нові 
ігрові ситуації, дитина вносить своє, суб’єктивне в ігрові дії, зображувальну 
діяльність, музику, конструювання тощо. Навіть наслідуючи дорослих, дитина 
творчо видозмінює своє сприймання відповідно до власних уявлень, а засво-
юючи щось нове, пропускає його крізь особистий досвід, неповторний та 
унікальний [1, с. 13]. 

Великої популярності як засіб розвитку творчості у дитячому віці набула 
«пісочна анімація» (малювання піском, сипка анімація, техніка порошку) – 
стиль образотворчого мистецтва, а також технологія створення анімаційних 
фільмів. 
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Завдяки цьому засобудітинавчаються будувати з піску і невеличких 
фігурок свій індивідуальний та неповторний світ у мініатюрі. Граючись, вони 
відтворюють на піску те, що спонтанно виникає у свідомості. Твердовська О. 
вважає, що ігри з піском є ефективним засобом всебічного розвитку старших 
дошкільників у цілому і творчих здібностей, зокрема вони надають змогу від-
чути себе впевненими і вмілими. Крім того, ігри з піском позитивно вплива-
ють на емоційний стан малечі[7, с. 30]. 

Пісочна анімація враховує актуальні потреби особистості у творчому са-
мовираженні, формуванні образного мислення, розвитку особистісного, ху-
дожнього сприйняття дійсності, заохочує до самостійної художньої діяльності. 

Малювати піском вимагає певних моральних навичок – витримки, 
врівноваженості, старанності, ініціативності та оптимізму[8, с. 254]. 

За допомогою пісочної анімації діти природно регулюють ігрову 
взаємодію.Вони самостійно вирішують конфлікти, спільно долають труднощі, 
об'єднуються,навчаються слухати і чути іншого, домовляються між собою[4, 
с. 42]. 

З 2000 років пісочну анімаціювпроваджено до освітнього процесу за-
кладів дошкільної освіти України. Діти дошкільного віку в процесі занять та 
розваг із особливим задоволенням та творчим натхненням малюють незви-
чайні картини та пейзажі. Окрім звичайного піску в пісочній анімації викори-
стовується і кольоровий. 

Володіючи технікою малювання піском, дитина отримує можливість ви-
бору,що забезпечує творчий характер дитячої продуктивної діяльності. Для 
педагога це ще один спосіб зрозуміти почуття вихованця. 

Існує декілька технік пісочної анімації на склі: кулаком; долонею; реб-
ром великого пальця; пучкою; мізинцями; одночасно можна використовувати 
всі пальці; симетрично малювати двома руками. 

Пісочна анімація відрізняється від традиційної тим, що немає суворих 
правил. Головне – дати волю уяві, не боятись діяти та експериментува-
ти.Пісочну картину можна демонструвати на екран, можна сфотографувати, 
роздрукувати, прикрасити зображенням групову кімнату в закладі дошкільної 
освіти. Якщо малюнок не подобається, то легко можна стерти рукою і почати 
малювати новий.  

Данченко Л. зауважує, що граючись з піском на підсвіченому склі, до-
шкільники не створюють навколо себезайвого галасу, безладдя, зважають на 
думку товаришів, у них формуютьсяпочуття:делікатності, ввічливості, люб'яз-
ності, скромності, товариськості. Малюкиіз задоволенням підтримують 
спілкування з дорослими[4, с. 43]. 

Отже, проблема розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільно-
го віку з плином часу не втрачаєсвоєї актуальності та вимагає постійної пиль-
ної уваги дослідників та подальшого розвитку.Тому сьогодні в педагогічній 
науці та практиці йде інтенсивний пошук нових, нестандартнихформ, методів 
і прийомів їх розвитку. Пісочна анімація є одним із найновітніших засобівди-
намічної форми організації цілеспрямованої взаємодії педагога та дітей; ро-
звитку творчоїактивності, уяви та фантазії, формуванню естетичних почуттів 
та прагненню до прекрасного. 



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                467 

 

Список використаних джерел: 
1. Біла І. М.Психологія дитячої творчості. Київ, Фенікс, 2014. 137 с. 
2. Выготский Л. С. Психологияразвитияребенка. Москва, 2005. 

512 с. 
3. Давыдов В. В. Генезис и развитиеличности в детском. Воп-

росыпсихологии. 1992. № 1–2. С. 22–32 
4. Данченко Л. Г. Активізація мовленнєвого розвитку дошкільників 

за допомогою пісочної анімації та казкотерапії. Майстерність комунікації 
у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць/ за заг. редакцією 
Н.Є. Колесник, О.М. Піддубної, О.М. Марущак. Житомир: ФО-П «Н.М. Лев-
ковець», 2020. У 2-х ч. Ч. ІІ. 232 с. 

5. Кульчицкая Е. И. Сиреньодаренности в саду творчества. Жито-
мир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. 316 с. 

6. Пасічніченко А. В. Формування креативності у дітей дошкільно-
го віку. Педагогічні науки: наук. журн. Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Ко-
роленка. 2021. Вип. 78. С. 17-21. 

7. Твердовська О. В. Синергетична детермінованість творчого ми-
слення. Синергетика і творчість:матеріали Всеукраїнської конференції 
“Синергетика і творчість” 11 листопада 2011 р., Інститут обдарованої ди-
тиниДНАПН України. Київ. 2011. С. 222–230. 

8. Ярославцева М. І., Кучай О. В..Пісочнемистецтво як засіб мо-
рально-естетичноговихованнядітейдошкільноговіку. Духовність особис-
тості: методологія, теорія і практика. 5(98). 2020. С. 249-261. 

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ТА МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
Ірина Ключинська-Хадда,  

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти  зі спеціальності 
053 «Психологія» Новокаховського гуманітарного інституту   

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Науковий керівник: Віталій Заіка,  

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи  
та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права  

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Порушення інтелектуального розвитку до недавнього часу мало назву 

Олігофренія (з грецької вроджене слабоумство). У  Міжнародній класифікації 
хвороб ( МКХ10) має позначення F90-F97 . 

Олігофренія (дав.-гр. ὀλίγος — «малий» + φρήν — «розум») — це форма 
розумового і психічного недорозвинення, що виникає в результаті ураження 
ЦНС (у першу чергу кори головного мозку) у пренатальний (внутрішньо-
утробний), натальний (при пологах) або постнатальний (на самому ранньому 
етапі життєвого розвитку) періоди. 

МКХ 10 класифікує наступні ступені розумової відсталості: 
• F70. Розумова відсталість легкого ступеня. 
• F71. Розумова відсталість помірного ступеня. 
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• F72. Розумова відсталість тяжкого ступеня. 
• F73. Глибока розумова відсталість. 
• F78. Iнші форми розумової відсталості. 
• F79. Розумова відсталість, неуточнена. 
Термін «олігофренія» був введентй німецьким психіатром на ім’я Еміль 

Вільгельм Магнус Георг Крепелін у XIX ст. Він був засновником нозологічної 
концепції в психіатрії та класифікації психічних хвороб. На сьогодні термін 
«олігофренія» мало використовують, замінюючи  на термін «інтелектуальне 
порушення». 

Розрізняють такі три форми олігофренії: 
• Дебільність – олігофренія легкого ступеня. Хворі які навчаються, здат-

ні опанувати простими побутовими навичками та соціально адаптуватися до 
певних меж. У порівнянні з більш важкими формами, хворі адекватні та само-
стійні, мають високорозвинену мову. Однак їм характерно слабкий розвиток 
абстрактного мислення і тому вони ефективно навчаються лише конкретним 
знанням, сприйняття теорії дається їм тяжко. 

• Імбецильність – олігофренія середнього ступеня. У порівнянні з ідіоті-
єю у хворих добре розвинена мова та інші психічні функції. Проте вони не-
працездатні, вони доступні лише найпростіші акти самообслуговування. Хворі 
на імбецильність здатні до простих узагальнень, засвоєнню елементарних 
знань і адекватної орієнтації в життєвій обстановці. 

•  Ідіотія – найбільш важка форма олігофренії, якій характерна повна 
відсутність мови та мислення. Хворі не реагують зовнішні подразники, чи ро-
блять це неадекватно. Їх мова обмежена окремими звуками, взагалі недоступ-
на будь-яка осмислена діяльність. Хворі не мають елементарних навичок са-
мообслуговування і неохайні. 

 Слід зазначити, що сьогодні терміни «Олігофренія у ступені дибільно-
сті, імбіцильності, ідіотії» майже не використовують. Вони замінені відпрвідно 
на «Інтелектуальні порушення легкого, середнього або важкого ступеню». 

Інтелектуальні порушення в дитини залежно від інтенсивності уражен-
ня кори головного мозку можуть виявлятися різними якісними характеристи-
ками прояву:від легкого ступеня (IQ 50–70)розумовий вік 9-12 років до помір-
ного (IQ 35–49) р.в. 6-9 років , тяжкого (IQ 25–49) р.в. 3-6 років та глибокого 
(IQ 24 та нижче)до 3 років ступенів. 

Ступінь прояву інтелектуальних порушень відображається на особливо-
стях фізичного та психічного розвитку дитини. Отже, діти з інтелектуальними 
порушеннями глибокого ступеня мають значне відставання у формуванні 
психомоторних функцій. Більшість дітей не може самостійно ходити і навіть 
сидіти. Не контролюють особисті фізіологічні потреби. Звернене мовлення 
сприймають, реагуючи на інтонацію. Користуються окремими нестійкими 
звуковими комплексами, що передають емоційний стан та інформують про 
окремі потреби.  

Наявність простих умовних рефлексів дає можливість у деяких дітей ро-
звинути елементарне наочно-дійове мислення, розуміння простих мовних ін-
струкцій, предметноситуативну пам’ять на рівні впізнавання. У дітей з інтеле-
ктуальними порушеннями глибокого ступеня іноді формуються елементарні 
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соціально-адаптивні навички в домашніх умовах або, за бажанням батьків, у 
відповідних закладах, де за ними доглядають. Для дітей з інтелектуальними 
порушеннями тяжкого ступеня характерним є грубе недорозвинення рухової 
сфери, діти не вміють бігати і стрибати, їм важко переключатися з одного руху 
на інший. Диференційовані рухи пальців та рук для багатьох із них неможли-
ві, що ускладнює формування навичок самообслуговування.  

Пізнавальні процеси мають яскраво виражену специфічність: сприйнят-
тя поверхове та недиференційоване; увага характеризується мимовільністю; 
мислення конкретне. Експресивне мовлення у таких дітей не формується вза-
галі або існує на рівні беззмістовних ехолалічних повторень, нерідко замість 
мовлення вони користуються жестами. Такі діти розуміють звернене до них 
мовлення, орієнтуючись в основному на інтонацію. Характерною рисою дітей 
з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня є здатність до опануван-
ня понять, що мають конкретний побутовий зміст, і водночас нездатність до 
самостійного понятійного мислення. Мовлення таких дітей формується 
уповільнено: окремі слова, іноді фрази. Розуміння зверненого до них мовлен-
ня на побутовому рівні збережено. Порушена загальна моторика , що усклад-
нюєє формування навичок самообслуговування, але поступово такі навички 
формуються.  

Діти з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня можуть ово-
лодіти навичками спілкування, соціально-побутовими навичками, грамотою, 
рахунком, деякими уявленнями про навколишній світ, навчитися якомусь ре-
меслу. Але в той самий час вони потребують постійної допомоги і не здатні 
жити самостійно (так само, як і діти з інтелектуальними порушеннями тяжко-
го та глибокого ступенів). Діти з інтелектуальними порушеннями легкого сту-
пеня мають незначні порушення пізнавальної та емоційновольової сфер 
діяльності. Кількість таких дітей становить більшість серед тих, хто має інте-
лектуальні порушення. Діти шкільного віку успішно навчаються за спеціаль-
ною програмою, що визначається змістом програми початкової освіти, до якої 
додається спрощене вивчення історії, географії, природознавства, побутової 
хімії та фізики.  

Особливе місце у шкільній освіті дітей з інтелектуальними порушення-
ми легкого ступеня займає трудове навчання, соціально-побутова орієнтація. 
Такі діти зазвичай відстають у розвитку від своїх однолітків: пізніше почина-
ють ходити, розмовляти, термін оволодіння навичками самообслуговування у 
них більш тривалий. Рухи дітей незграбні, зазвичай вони фізично слабкі, ча-
сто хворіють. Вони мало цікавляться навколишнім середовищем: не до-
сліджують предмети, не виявляють зацікавленість і не ставлять запитання до-
рослим стосовно процесів та явищ, що відбуваються у природі та соціумі. Мо-
влення вирізняється збідненістю як пасивного, так і активного словників, їхні 
фрази односкладні, діти не розуміють конструкцій із запереченням, навіть у 
шкільному віці їм складно підтримувати бесіду, оскільки вони не завжди ро-
зуміють запитання співрозмовника. 
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Особливості розвитку дітей з І.П. та пов’язані з ними труднощі 

Сфера Характеристики  Ймовірні труднощі 

Когнітивна -Слабка пам'ять 
-Обмежені загальні 
знання й інформація  
 Мислення конкретне, аб-
страктне фактично від-
сутнє Низька швидкість 
навчання  

-Неуважність 
-Неефективний стиль 
навчання  
-Часто зазнають невдач 
 Стандартні методики 
навчання для них ма-
лоефективні 

Навчальна -Складно вивчати біль-
шість навчальних дисци-
плін  
-Обмежена діяльність у 
більшості випадків 
- Майже відсутні вміння 
вирішення пробле 
-Погано працюють зі змі-
стом 

-Порушена увага, обме-
жені навички ор-
ганізації/ впорядкування, 
часто неприйнятна по-
ведінка, завжди потре-
бують указівок для робо-
ти в різних навчальних 
сферах 

Фізична -Певні розбіжності між 
фізичними й розумовими 
здібностями 

-Зазвичай виконують 
меньше, ніж від них 
очікують 

Повеінкова Обмежена соціальна та 
міжособистісна компе-
тенції 
 • Обмежені навички 
вирішення проблем 
 • Обмежені навички са-
мостійного життя 

• Повільність, скарги на 
хвороби, порушення по-
ведінки, соціальна ізоль-
ованість, інколи 
асоціальні прояви 

Комунікативна Низький рівень мовлен-
нєвого розвитку, обме-
жений словниковий за-
пас (активний і пасив-
ний) Обмежмені навички 
взаємодії 

Труднощі комунікації 
 • Важко дотримуватися 
вказівок, запитувати, 
взаємодіяти або спілку-
ватися 

 
Психічний розвиток дитини визначається розвитком її відчуттів, сприй-

няття, уваги, пам’яті, мислення, мовлення, емоцій та вольових якостей. Саме 
від розвитку цих психічних процесів залежить у подальшому формування осо-
бистості дитини й ефективність її адаптації та соціалізації 

На які показники психічного розвитку дитини слід орієнтуватися бать-
кам. Основними показниками психічного розвитку дитини є: 

 • розвиток пізнавальної сфери (сприйняття, уваги, пам’яті, уяви, мис-
лення) та мовлення; 

 • формування системи особистісних відносин (емоцій, потреб, мотивів 
тощо); 

 • оволодіння діяльністю  (предметно-практичною, ігровою, навчальною, 
трудовою тощо). 
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Таким чином, корекційна робота з дітьми має охоплювати удосконален-
ня не лише операцій мислення, а й розумових дій. Слід вчити дітей не тільки 
відповідати на запитання, а й ставити їх, здійснювати аналіз умов завдання, 
планувати і контролювати послідовність його виконання, співвідносити ре-
зультати із зразком. Для цього спочатку діти навчаються користуватися гото-
вим планом дій, після завершення роботи давати вербальний звіт, пояснюва-
ти, чому завдання виконано так, а не інакше. Далі вербальний звіт з кінця ро-
боти переноситься на її початок тощо. 
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політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Проведення працетерапії в інтернатній установіґрунтується на повазі до 
особистості кожного підопічного з урахуванням йогопотреб, рівня соціального 
функціонування, наявного реабілітаційного потенціалу, а також з дотриман-
ням законодавства. Разом із тим, це сприяє розвитку особистості підопічних, 
зацікавленості у придбанні кваліфікації, формуванню тазакріпленню позити-
вного ставлення до праці. Зазвичай, психічно-інтелектуальні активні люди та 
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фізично рухливі особистості старіють значно повільніше: діяльність перешко-
джає старінню, а старіннязатримується при наявності активного способу жит-
тя. У зв’язку з цим, при організації способу життя та зайнятості підопічних до-
цільно змістити акценти відтривалого спокійного сидіння на диванах на ко-
ристь рекомендації працетерапії.Адже, тільки рух з урахуванням, звичайно, 
соматичного стану дозволить запо- бігти, полегшити, а може й позбутися від 
недуг і відчути радість буття. 

При організації працетерапії важливо враховувати психологічну та ма-
теріальну зацікавленість людини при виконанні навіть найелементарніших 
видів праці. Крім того, бажано забезпечити діяльністю, результати якої вико-
ристовуються самим підопічним і тим співтовариством, в якому людина 
знаходиться. 

Важливо запропонувати широкий спектр видів праці для задоволення 
індивідуальних нахилів і здібностей. Завданням фахівців з працетерапії є дос-
конале вивчення осіб, які вступаютьв ці установи з перших днів їхперебуван-
ня: виявлення причин надходження,бажань, інтересів, потреб, намірів, веден-
ня пропаганди активного способу життя, участь у розселенні, з урахуванням їх 
характерних особливостей, формування мікросоціальних груп спілкування, 
підбір видів зайнятості.Оцінити ефективність занять з працетерапії можна та-
кож за допомогою проведення діагностичних заходів з виявлення динаміки 
фізичного та психічного розвитку підопічних. 

Обстеження триває протягом усього періоду занять з пі- 
допічними, фіксуються результати, починаючи з першого заняття і через 
певніперіоди часу. Показником ефективності проведених занять з можуть бу-
ти конкретні зміни у поведінкових настановах підопічних: від опору – до 
взаємодії; від пасивності – до продуктивності; від самотності – до співпраці; 
від вузької спрямованості – до свободи творчості; від скутості дрібної мотори-
ки – до поліпшення моторних функцій. 

Ефективність занять також залежить від правильного визначення робо-
чої пози підопічного, яка має важливе значення внаслідок її впливу на втому 
й витривалість до трудових навантажень. Визначення оптимального рівня 
навантаження й найзручнішої робочої пози має поєднуватися з динамікою 
цих показниківпротягом усього процесу працетерапії. Останні в комплексі з 
організаційнимиаспектами складають режим занять з працете-
рапії.Виникають випадки, коли підопічні не бажають приймати участь у пра-
цетерапії, мають негативне, байдуже або пасивне ставлення до праці, що може 
бути наслідком психоемоційного занепаду підопічного. В такому разі, для за-
охоченняпідопічного до трудової діяльності фахівець з працетерапії може за-
стосовуватиметоди індивідуальної роботи з підопічним.  

Найпоширенішим є метод психотерапевтичних бесід, протягом яких 
фахівець розповідає про різні види праці, про 
значення праці для підопічного, встановлює характер трудових настанов осо-
бистості. Цей метод дозволяє виявити уявлення підопічного про різні види 
діяльності, а головне – визначити його роль у виконанні того чи іншого виду 
праці. 
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Самфакт прояву інтересу до окремих видів праці стає основою для обго-
ворення, колибесіда приймає психотерапевтичний, активуючий і коригуючий 
характер.Особливо важливим на даному етапі залучення є те, щоб поставлене 
передпідопічним трудове завдання було здійсненим, тобто відповідало його 
потенційним можливостям. Воно повинно бути елементарно простими й 
складатися зокремих елементів, які пов’язані між собою логічною 
послідовністю. Виконання будь-якої роботи повинно заохочуватися як мо-
ральними, так і матеріальнимистимулами. Цей метод є найефективнішим для 
підопічних з байдужим і пасивним ставленням до праці.Таким чином, визна-
чено основні складові процесу організації 
працетерапії, які необхідно брати до уваги при розробці та проведенні занять: 
врахування побажань та інтересів самого підопічного; вимоги до праці; мож-
ливості підопічного: медичні показання до працетерапії, самоорганізація та 
внутрішні ресурси; мотивація до праці: зацікавленість і спрямованість на пра-
цетерапію; матеріально-технічне забезпечення: координація основних і до-
поміжнихтрудових процесів; заохочення або винагорода за працю; робоча об-
становка(нормалізація, поліпшення умов праці); міжособистісні відносини 
підопічних;результати праці: час виконання, кількісні та якісні одиниці 
виміру. 
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Ушкодження і захворювання від перенапруження органів опори і руху 

посідає провідне місце в сучасній ортопедії та травматології. При розподілі 
спортивного травматизму за видами спорту, слід сказати, що протягом 1997-
2000 років спостерігалась чітка тенденція до збільшення травм м’яких тка-
нин: забій суглобів, пошкоджень м’язів, сухожилків, сумково-зв’язкового апа-
рату, вивихів у порівнянні з переломами кісток. Ушкодження капсульно-
зв’язкового апарату колінного, гомілковостопного, ліктьового суглобів скла-
дають 28,7%, ушкодження м’язів, сухожилків - у 13,1% випадків і 4,5% склада-
ють інші ушкодження (розсічення, рани та ін.) [1]. Консервативні методи про-
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філактики і лікування ушкоджень м’яко-тканинних структур гомілковостоп-
ного суглоба мають велике значення в процесі відновлення функціональних 
можливостей [1]. 

Травми гомілковостопного суглоба в цілому відносяться до найбільш 
розповсюджених ушкоджень і складають близько 10-20% всіх паталогій опор-
но-рухового апарату [1]. Найчастіше зустрічаються ушкодження капсульно-
зв’язкового апарату та розтягнення і розриви зв’язок. У зв’язку з великою 
розповсюдженістю даної патології виникає ряд проблем із медико-
реабілітаційним забезпеченням осіб, які займаються фізкультурою і спортом. 
Зміцнення здоров’я, підвищення фізичної працездатності, профілактика за-
хворюваності та травматизму вимагає більш послідовних і дієвих рішень.  

В умовах сьогодення питання профілактики спортивних травм і від-
новлення після них засобами фізичної реабілітації знаходиться в центрі 
уваги спеціалістів спортивної медицини, реабілітології та тренерів.  

Позитивний вплив засобів фізичної реабілітації на процеси відновлення 
функцій гомілковостопного суглоба відображено у працях А.Ф. Каптеліна 
(1981), В.Ф. Башкірова (1984), Ларса Петерсона (1986), В.І. Дубровського 
(2001), В.М. Мухіна (2003). 

Відразу після отримання ушкодження і протягом 3 діб травмованим ро-
блять кріомасаж (самостійний кріомасаж або холодові аплікації) нижньої ½ 
гомілки протягом 10-25 хв. 2-3 рази на добу залежно від терміну ушкодження, 
травми і об’єму м’язової маси. Холодовий чинник сприяв зняттю болю, змен-
шенню запального набряку, ліквідації м’язового спазму. Умовний спокій тра-
вмованій кінцівці надавався лише у першу добу після травми. Стискаючу 
пов’язку поступово послаблюють з інтервалом у 5 днів. Щоб попередити скуп-
чення крові і рідини, яке викликане набряком і запаленням, рекомендують 
якомога частіше піднімати травмовану кінцівку вище рівня голови протягом 
перших 2 діб після ушкодження.  

Окрім фізичних чинників травмованим для зменшення больових від-
чуттів і набряків можна застосовувати лікарський засіб, що готується із суміші 
червоного меленого перцю з медом, соку шкурки грецьких горіхів, спиртової 
витяжки часнику (або хріну), анальгіну і новокаїну [2].  

Велика увага приділяються ЛФК, що спрямоване як на відновлення фу-
нкцій ушкодженного органу, так і на підтримання високої тренованості і збе-
реження спеціальних рухових навичок. Для раннього застосування комплексу 
заходів ЛФК використовуються ортопедично-тренувальні засоби корекції го-
мілковостопного апарату.  

Основною особливістю застосування ЛФК є адекватність ЛГ із застосу-
ванням дозованих вправ, які відповідають спеціалізації травмованого. Рухо-
вий режим потрібно побудувати так, щоб із перших днів попередити знижен-
ня загальної працездатності.  

Застосування основного комплексу ЛГ розпочинається з третьої доби 
ушкодження і виконується 2-3 рази на день із урахуванням стану травмовано-
го, спеціалізації та принципів реабілітації. Окрім загальноприйнятих фізич-
них вправ акцент робимо на розвиток пропріоцептивної чутливості. Пропріо-
цепція порушується при ушкодженні, тому що страждає зв’язок між ЦНС і 
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м’язами, сухожилками, зв’язками. Порушена пропріоцепція може призвести 
до неправильної техніки або раптової втрати координації, що, в свою чергу, 
призведе до повторних травм. Паралельно з фізичними вправами на 5-6 добу 
застосовують місцево гідрокінезотерапію у хвойних ваннах з індеферентною 
температурою ( або не вище 37°С) протягом 10-15 хв. 

Таким чином, ефективність фізреабілітаційних заходів при ушкоджен-
нях гомілковостопного суглоба визначається максимально раннім застосуван-
ням заходів відновлення специфічних рухових навичок. Процес реабілітації 
травмованих необхідно спрямовувати не тільки на завершення відновлення 
функцій ушкодженої кінцівки та організму в цілому, а і на покращення праце-
здатності. 
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моторики у дітей описано в ряді науковихдосліджень О. Архипової, 
Л. Бєлякової, О. Дьякової, Л. Новікової,М.Поваляєва та ін. Визначено, що в 
логопедичній практиці можутьзастосовують такі види масажу, як європейсь-
кий класичний, точковий китайський масаж і самомасаж. Кожен із запропо-
нованихвидів масажу передбачають особливі умови застосування та інстру-
ментіввиконання.Походять теоретичні уявлення про вплив масажу на ор-
ганізміз знань з фізіології у світлі вчення І. Сєченова, І. Павлова, 
Н.Введенського, А. Ухтомського, згідно з якими в дії лікувальної дії фізфак-
торів особливо підкреслюється роль нервово-рефлекторних ігуморальних ме-
ханізмів. І так світло, тепло, звукові коливання,механічна та біологічна 
енергія діє на організм людини через шкіру,слизові оболонки, органи чуття, 
судини та інші тканини та органи,подразнюючи численні рецептори, закла-
дені в них.При застосуванні масаж впливає нарегуляцію гальмівних і збудли-
вих процесів, збільшення виділеннябіологічно активних речовин (гормони, 
нейрогормони), що стимулюєдіяльність внутрішніх органів і мобілізує адап-
тивну і захисну системиорганізму. 
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Перед проведенням логопедичного масажу, в першу чергу, необхідно 
подбати про створення відповідних умов. Для цього необхідноспеціально 
оформити логопедичний кабінет. У ньому має стояти кушетка,або тумба, на 
яку зручно покласти дитину. Може бути спеціально відведене місце з розсте-
леним матом, циліндрами, м’ячем тощо відповідної якості, які можна дезин-
фікувати. Також можна встановитикрісло з високою і м’якою спинкою та під-
локітниками. Обов’язково у логопедичному кабінеті де буде проводитися ма-
саж має бути умивальникта засоби для догляду за інструментарієм та засоби 
гігієни.Масаж проводять чисто вимитими руками, спеціальнорозробленими 
зондами або пристосованими для масажу індивідуальнимизасобами гігієни 
(зубною щіткою з обрізаними щетинками, спеціальнимиваликами, чайною 
ложкою тощо). 

На даному етапі найбільш відомим автором-розробником зондів 
вважається Л. Новікова, проте є й інші зразки зондів, автори-розробники 
яких не настільки популярна, а то і взагалі невідомі. 

Зонди повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі, а також для 
виготовлення кулькових зондів може бути використано ебоніт. Кульку 
садять на сталевий стержень без клею, міцно вкручуючи так, щоб вона не 
злетіла. Саме при роботі з такими зондами можна дотримуватися усіх 
належних санітарно-гігієнічних вимог. 

У результаті узагальнення наукових джерел було виявлено, що логопе-
дичний масажрекомендовано застосовувати з метою корекції артикуляційної 
тамімічної моторики.Зокрема, його елементи можна використовувати при на-
явності удітей органічної дислалії обумовленої наявністю короткої 
під’язиковоївуздечки чи прогенії. Метою корекційної роботи при наявності у 
дітейкороткої під’язикової вуздечки є її розтягування, формування вмінняви-
тягувати язик вперед і піднімати його вверх. При наявностінеправильного 
прикусу – прогенії – метою є витягування нижньої щелепивперед, нор-
малізація прикусу дитини.Також корекційну роботу ззастосуванням логопе-
дичного масажуорганізовують з ринолаліками, особливо при наявності у них 
незрощеннятвердого, м’якого піднебіння і язичка. Метою її проведення є ре-
гуляціятонусу спинки язика, укріплення кінчика язика, а також окремопрово-
диться робота по забезпечення активності м’якого піднебіння іязичка з метою 
відновлення відновлення ротового видиху. При наявностіу дітей, суровідно, 
незрощення верхньої губи слід також проводити масажз метою укріплення 
тонусу м’язів губ. 

Найвираженіше артикуляційна моторика порушена у дітей з 
дизартрією (анартрією). В залежності від симптоматики, яку 
діагностують при цьому порушенні мовлення визначають і цільову 
усатновку при проведенні логопедичного масажу. Зокрема, при наявності 
млявості – метою є активізація тих груп мязів, які були уражені. При 
спастичній симптоматиці та наявності гіперкінезів – метою проведення 
корекційної роботи буде – регуляція тонусу уражених м’язів. 

Також, при наявності тяжких порушень мовлення: при розумовій 
відсталості, при моторній алалії – елементи логопедичного масажу 
можна застосовувати з метою стимуляції кінестетичного відчуття в межах 
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визначених груп м‘язів органів артикуляції з метою формування уявлення 
про артикуляцію окремих звуків мовлення. 

Отож, логопедичний масаж необхідно організовувати 
індивідуально, з урахуванням причин, що обумовили порушенняартикуля-
ційної моторики, обсягу ураження, індивідуальної 
симптоматики, яка характеризує порушення. 
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Розглядаючи перспективи розвитку країни, багато вчених, державних та 

громадських діячів боротьбу проти шкідливих звичок визначають як пробле-
му державної безпеки, яка сьогодні актуальна. У сучасних умовах, незважаючи 
на труднощі в соціальноекономічній сфері, для зменшення кількості молоді, 
яка має шкідливі звички, є соціально небезпечною для суспільства, потрібно 
використати всі можливості, у тому числі й потенціал фізичної культури та 
спорту [1]. 

Попередження шкідливих звичок в учнів - важливий напрям виховно-
профілактичної роботи загальноосвітніх шкіл, що здійснюється в нерозрив-
ному зв'язку з розумовим, трудовим, фізичним і моральним вихован-
ням.Систематичні заняття фізкультурою позитивно впливають на розвиток 
для учнів в школі та сім’ї, спонукають його дотримуватися правильного режи-
му і вимог гігієни. 

Фізичне виховання у школі є важливою складовою розвитку особистості 
школяра. Вона входить обовʼязковим розділом у гуманітарному компоненті 
освіти, значимість якого визначається, насамперед, формуванням таких зага-
льнолюдських цінностей, як здоровʼя, фізичне й психічне благополуччя, фі-
зична досконалість. Система фізичного виховання та спорту сама по собі є по-
тужним засобом формування, збереження та зміцнення здоровʼя людини, 
яким, зрозуміло, аж ніяк на можна нехтувати. 

Необхідною умовою формування фізичної культури, яка визначає цілі, 
зміст і засоби здорового способу життя підлітка, може розглядатися освітнє 
середовище школи, де навчається дитина. Це зумовлює формування культури 
здоровʼя підлітка. При цьому, в першу чергу, необхідно змінити свідомість і 
самосвідомість тих, кого навчають, привести у відповідність зміст і структуру 
підготовки школярів до сучасної професійної діяльності з акцентом на забез-
печенні духовно-моральної складової суспільства [1].  

Сьогодні актуальним стає питання про необхідність модернізації всієї 
системи фізичного виховання старшокласників. Аналіз показує, що реальна 
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система фізичного виховання молоді, яка склалася сьогодні в Українi, малое-
фективна. Вона не забезпечує повною мiрою психофізичну готовність старших 
підлітків до життєдіяльності. А.С. Толкачовавідмічає, що більше 70% старшо-
класників не займаються регулярно фізичною культурою і спортом. Це 
повʼязано з тим, що якість фізичного виховання у багатьох школах не відпові-
дає сучасним очікуванням молоді [2]. 

Покращення здоров'я пов'язане, перш за все, зі свідомою, розумною ро-
ботою підлітка з укріплення, відновлення і розвитку життєвих ресурсів орга-
нізму.  

Першим важливим кроком для цього є формування мотивації молоді до 
збереження власного здоров'я, виховання почуття відповідальності за власне 
здоров'я. Потрібно допомогти усвідомити молоді, що ніякі ліки не здатні зро-
бити людину здоровою. Активний фізичний розвиток, рухова активність, 
раціональне харчування, духовний розвиток у поєднанні зі сприятливим 
соціальним середовищем є передумовою та основою здоров'я. 

Другим кроком має стати поширення знань щодо формування здорово-
го способу життя в молодіжному середовищі. Це потрібно робити, перш за все, 
за рахунок переорієнтації системи пропаганди із вивчення впливу негативних 
факторів поведінки на показ переваг, які забезпечує здоровий спосіб життя 
[2]. 

Третім кроком має стати засвоєння цих знань і необхідних навичок, що 
уможливить  свідоме ставлення молоді до власного здоров'я та до здоров'я 
людей із соціального оточення. 

Поліпшення якості системи фізичного виховання повинне бути 
повʼязане із впровадженням у навчальний процес нових науково обґрунтова-
них методик, із застосуванням новітніх інноваційних технологій, спрямованих 
на залучення старшокласників до цінностей фізичної культури на основі реа-
лізації їх мотивів, інтересів і потреб.У практиці фізичної культури найбільше 
поширення одержали ігрові технології [1].  

Багатий досвід і яскраві зразки фізкультурно-оздоровчої й спортивно-
масової діяльності свідчать про широкі можливості виховання таких психоло-
гічних якостей та особливостей підлітків і молоді, які спроможні забезпечити 
стійке негативне ставлення до асоціальної поведінки. Різноманітність видів 
спорту, форм організації занять, спектра фізкультурних інтересів дає змогу 
розв’язувати не лише специфічні завдання фізичного виховання, а й завдання 
соціалізації особистості, що особливо важливо під час формування надійних і 
стійких позицій стосовно нетипової поведінки 
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За останні десятиліття кількість осіб з надлишковою масою тіла (НМТ) і 
різним ступенем ожиріння зростає в більшості країн світу, у розвинених краї-
нах набула ознак епідемії та має масштаб соціально значущої проблеми. Ожи-
ріння – це надлишкові жирові відкладення, що накопичуються в організмі 
людини. Пильна увага до цього захворювання пояснюється тим, що воно пос-
тійно прогресує, адже має хронічний характер, викликаючи комплекс патоло-
гічних змін у органах і системах організму. 

Проблеми з НМТ має більша половина дорослого населення України, 
причому поширеність ожиріння серед жінок у 1,7 разів вища, ніж серед чо-
ловіків. Пошук і обґрунтування ефективних реабілітаційних заходів і програм 
правильного харчування, спрямованих на зниження маси тіла у студентів з 
надмірною вагою з урахуванням особливостей їх способу життя та порушень у 
організмі, спричинених НМТ, є актуальними завданнями сьогодення. 

Дослідженню проблеми ожиріння присвячені праці багатьох учених. 
Суттєвий внесок у вдосконалення напрямів фізичної реабілітації здійснили, 
зокрема, Є. М. Нейко, Н. Р. Палеєва, Т. М. Коваленко, Ю. В. Невишна, К. Ф. 
Гришина, А. Н. Окороков, В. О. Абаб-ков, Т. М. Гумницька, І. В. Кушніренко, Е. 
Рен, Е. Грант, В. Гелфанов. Д. Брушер, С. Хофмен та ін. У сучасних умовах зро-
стання ризиків для життєдіяльності людини актуальним є подальше до-
слідження проблем відновлення здоров’я людства з урахуванням нових ще 
складніших завдань. 

Аліментарна форма ожиріння зумовлена зовнішніми причинами: пе-
реїданням, надмірним уживанням їжі, багатої на вуглеводи й жири, недостат-
ньою фізичною рухливістю і пов’язаним із нею зменшенням енерговитрат. 
Ендокринно-церебральне ожиріння є наслідком внутрішніх причин, що ви-
никають в організмі хворого: це порушення гормональної функції щитоподіб-
ної і статевих залоз, гіпофізу або регуляції жирового обміну ЦНС. У результаті 
в організмі замість нормальної кількості жиру, що дорівнює 10-15% маси тіла, 
його відкладається значно більше [1]. 

Відкладення жирової тканини ускладнює рухи діафрагми, порушує ди-
хання, примушує працювати серце з додатковим навантаженням. У хворих 
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нерідко розвиваються дистрофія міокарда, атеросклероз, гіпертонічна хворо-
ба, стенокардія, страждають інші органи та системи, спостерігаються зміни в 
діяльності дихальної, травної систем, з’являються хвороби опорно-рухового 
апарату, нервової системи. У хворих знижується рівень фізичного і психічного 
здоров’я. 

У зв’язку з цим мільйони людей намагаються знизити масу свого тіла за 
допомогою різноманітних засобів. Такі методи, як ліпосакція, зменшення 
об’єму шлунка, застосування різноманітних пасивних засобів для схуднення та 
штучних препаратів, які звідусіль пропонуються рекламодавцями, набувають 
неабиякої популярності. Однак не втрачають свого значення і такі відомі ме-
тоди, як дієтотерапія, фізичне навантаження та використання фітотерапев-
тичних препаратів природного походження. 

Дієтотерапія, яка є важливим заходом в комплексній програмі лікуван-
ня ожиріння, призначалася із поступовим зниженням добової калорійності, 
прийомами їжі 5–6 разів на день і невеликими порціями. На першому етапі не 
рекомендовано різко обмежувати харчовий раціон, оскільки різка зміна в 
споживанні їжі може викликати негативну реакцію.  

ЛФК призначають при ендо- і екзогенній формах ожиріння. Завдання 
ЛФК : підвищення енерговитрат, зменшення надмірної маси тіла і зміцнення 
м’язів, відновлення та підтримання фізичної і професійної працездатності. Ці 
завдання вирішують завдяки застосуванню фізичних вправ на витривалість, 
гімнастичних вправ для середніх і великих м’язових груп у чергуванні з ди-
хальними, що викликають підвищення витрат енергії і поглинання кисню, 
сприяють витрачанню великої кількості вуглеводів, а також виходу жирів із 
депо та їх розщепленню [1]. 

До занять із ЛФК включають різноманітні загальнорозвивальні вправи, 
ходьбу, біг, прогулянки, теренкур, ближній туризм, плавання, веслування, їзду 
на велосипеді, ходьбу на лижах, рухливі та спортивні ігри. Значне місце відво-
диться вправам для зміцнення м’язів тулуба і живота, коригуючим і дихаль-
ним вправам. Протипоказана ЛФК при загостреннях супутніх захворювань. 

Лікувальний масаж призначають для поліпшення загального тонусу ор-
ганізму; активізації периферичного крово- та лімфообігу, окиснювально-
відновних і обмінних процесів; протидії порушенням моторно-евакуаторної 
функції кишківника; усунення втоми та підвищення тонусу і працездатності 
м’язів. Застосовують загальний масаж, підводний душ-масаж, самомасаж [1]. 

Фізіотерапію використовують для підвищення загального тонусу, підси-
лення енерговитрат і загартування організму. Призначають гідротерапевтичні 
процедури з поступовим зниженням температури і з контрастними темпера-
турами води : обливання загальні і місцеві, обтирання, душ дощовий, голча-
стий, циркулярний, Шарко, шотландський, ванни контрастні, вологі обгорту-
вання. Показана бальнеотерапія: купання в басейнах з мінеральною водою, 
ванни сульфідні, вуглекислі, радонові, йодобромні, з температурою води пе-
реважно 34–36°С, пиття мінеральної води. Рекомендується електростимуляція 
прямих м’язів живота і м’язів стегон, а при нормальному стані серцево-
судинної системи — світло-теплові ванни, лазні. Усім хворим на ожиріння ре-
комендується й аеротерапія [1]. 
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Механотерапію застосовують у вигляді занять на тренажерах для підви-
щення енерговитрат і зниження маси тіла, загального зміцнення та 
поліпшення фізичної працездатності і спеціальної тренованості організму. 
Використовують велотренажер, тредміл, гребний та інші тренажери. 

Доцільно рекомендувати працетерапію для підвищення та збереження 
фізичної працездатності, зміцнення м’язів і рухливості в суглобах, збільшення 
енерговитрат та недопущення збільшення маси тіла. Рекомендуються роботи 
на свіжому повітрі. 

Реабілітаційні заходи активізують обмінні процеси, підсилюють енерго-
витрати, зменшують надмірну вагу тіла, зміцнюють організм. Дотримуючись 
здорового способу життя, раціонально харчуючись, можна попередити цілу 
низку захворювань, підвищити працездатність і загальне самопочуття, уник-
нути передчасного старіння. 
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стосується педагогічних працівників, адже не лише молоді спеціалісти, але і 
педагоги зі стажем кожного дня зустрічаються з високою емоційною напру-
гою, втомою, стресом.  

Як зазначає А. Пасічніченко, педагогічній діяльності властиві значні 
емоційні навантаження, перевтома, оскільки педагог щодня бере на себе від-
повідальність не лише за виховання та навчання, а й безпеку та здоров’я дітей. 
У своїй діяльності він стикається з різноманітними стресовими ситуаціями під 
час виконання своїх професійних обов’язків, у процесі спілкування з вихован-
цями, колегами, адміністрацією, що вимагає постійної мобілізації фізичних, 
інтелектуальних, емоційних сил [5, с. 56]. 

С. Тітаренко наголошує, що висока емоційна напруженість педагогічної 
праці зумовлюється наявністю великої кількості чинників стресу: високий ди-
намізм; брак часу; робочі перевантаження; складність педагогічних ситуацій, 
що виникають; соціальна оцінка; необхідність здійснення частих та інтенсив-
них контактів; взаємодія з різними соціальними групами тощо [6, с.178]. 

Синдром вигорання – це вироблений особистістю механізм психологіч-
ного захисту в формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь 
на деякі психотравматичні дії, набутий стереотип емоційної, здебільшого 
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професійної поведінки. Вигорання – це частково функціональний стереотип, 
оскільки дає змогу людині дозувати й економно витрачати енергетичні ресур-
си. Водночас, можуть виникати його дисфункціональні наслідки, коли виго-
рання негативно позначається на професійній діяльності [2]. 

К. Маслах виділяє симптоми за допомогою яких ми зможемо визначити 
професійне вигорання: 

1) емоційне виснаження: у працівника з’являється хронічна втома, погі-
ршується настрій (іноді, навіть лише при згадці про роботу), порушення сну, 
дифузні тілесні недуги, схильність до захворювань;  

2) деперсоналізація/дегуманізація – цинічне ставлення до роботи та її 
об’єктів (суб’єктів): негативне ставлення до колег і тих, хто потребує допомоги, 
почуття провини, працівник часто обирає формальне функціонування й усі-
ляко уникає навантажень;  

3) редукція професійних досягнень – виникнення у працівників почуття 
некомпетентності та усвідомлення неуспішності у своїй професійній сфері; 
працівник страждає від недостатності визнання, успіху, втрати контролю си-
туації, відчуває свою незатребуваність та надмірність вимог до себе;  

4) вітальна нестабільність: депресія, пригнічений настрій, збудливість, 
відчуття утисків щодо себе, тривожність, неспокій, відчуття безнадії, роздра-
тованість [3]. 

Щоб подолати синдром професійного вигорання педагогів, необхідно 
дотримуватися певних дій: 

1) вивчити свої потреби, зрозуміти власні цілі та уявити образ свого 
майбутнього, віднайти сенс того, чим саме людина займається;  

2) здійснити перехід у сферу діяльності, яка є близькою до виконуваної. 
Це дозволить застосувати набуті знання, уміння та навички (працівник робить 
так звану горизонтальну кар’єру);  

3) не залишаючи даного виду діяльності, зробити її інструментом для 
досягнення більш глобальних ідей;  

4) працівник, залишаючись у тій же ситуації, має зробити акценти не на 
тому, що добре знає, уміє та засвоїв, а на тому, що є для нього проблемою. Так 
можна віднайти новий сенс у старій професії, а її перетворення в інструмент 
саморозвитку стає профілактикою вигоряння [4]. 

Н. Атаманчук вказує, що ефективними у формуванні стійкості до впливу 
стресу є арт-технології. Використання акт-технік є способом моделювання по-
зитивного психоемоційного стану; одним з інструментів психологічної корек-
ції проблем міжособистісного спілкування; дає можливість заспокоїтися та 
відчути себе комфортно в тій ситуації, яка викликала тривогу; створює умови 
для співпереживання через сприймання створених образів; дозволяє по-
іншому дивитися на проблеми та знаходити шлях до їх вирішення [1, с. 159]. 

Отже, аналіз психолого-педагогічних джерел дає змогу визначити, що 
довготривале перебування педагога в емоційно-напружених ситуаціях приз-
водить до появи фізичного, психологічного та емоційного виснаження, які є 
симптомами професійного вигорання. За своїми характеристиками та впли-
вом на психічне здоров’я особистості професійне вигорання є складним яви-
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щем, що передбачає необхідність пошуку ефективних шляхів його попере-
дження та корекції. 
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Обдарованість – це маленький паросток, 
ледь проклюнувся із землі і вимагає до себе 

величезної уваги. Необхідно пестити і плекати, 
доглядати за ним, зробити все необхідне, 

щоб він виріс і дав рясний плід. 
В. Сухомлинський 

 
Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку особистості є 

залучення дітей до художньо-естетичної діяльності, яка включає зображува-
льну, музичну, театралізовану, художньо-мовну діяльність. Ці види діяльності 
виконують функцію позитивно-емоційного збагачення, викликають емоції 
радості, захоплення, натхнення, витісняють тривожність, почуття безпорадно-
сті. 

Базовий компонент освіти України як її державний стандарт передбачає 
оптимальне розкриття внутрішнього потенціалу кожної дитини, формування 
почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного 
світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей дітей. Результатом ово-
лодіння дитиною різними видами художньої діяльності є сформоване 
емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності. 

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі 
творчої особистості в суспільстві проблема розвитку обдарованих дітей є 
значною і актуальною, тому і визначається соціальними чинниками, за яких 
необхідно подбати про збереження та розвиток «золотого фонду» країни, 
який у майбутньому державотворчому процесі українського суспільства займе 
місце духовної еліти.[1, с.26]. 

В ході експеременту проводився збір первинної інформації про дітей з 
інтелектуальними, художньо-естетичними та спортивними здібностями, від-
стеження результативності діяльності обдарованих, залучення здібних дітей 
до участі у різних заходах та святах з метою розвитку та презентації власних 
здібностей.Використовувала такі методи: тест Торренса, спостереження і кон-
трольні записи, тест Д. Векслера [2, с. 10-15], тест «Інтелектуальна лабіль-
ність», опитувальник для визначення творчих нахилів у школярів; склала 
індивідуальну программу розвитку (ІПР) та індивідуальний план психолого-
педагогічного супроводу обдарованої дитини [3, с. 30-33]. 
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В експерименті брало участь 14 дітей різного віку. Результати тестування 
дозволили виділити кілька видів обдарованості: академічна, творча, спортив-
на, соціалізаційна. 

        Академічна обдарованість –(4 дитини, 9-12 років) проявили такі ри-
си: чудова пам’ять; допитливість; добре розвинуте почуття гумору; схильні до 
немовних проявів почуттів, емоцій до людей, які їх оточують.  

     Творча обдарованість – (3 дитини, 10 років)прагнуть викликати емо-
ційні реакції у інших, коли із захопленням щось розповідають;часто виража-
ють свої почуття мімікою, жестами,рухами;почувши музику, із задоволення 
підспівують або поспішають танцювати під неї; 

Спортивна обдарованість –(4 дитини, 10-12 років)дуже енергійні, увесь 
час хочуть рухатися;мають широкий діапазон рухів (від повільного до швид-
кого, від плавного до різкого);демонструють хороший рівень розвитку основ-
них рухових навичок. 

Соціалізаційна група – (3 дитини , 9-12 років) прагнуть більшої уваги від 
психолога та педагога. Особливе значення для розв’язання проблеми соціалі-
зації особистості мають праці зарубіжних науковців (Ф. Гіддінс, Г. Тард, Д. То-
мпсон, Т. Парсонс, Ч. Кулі, У. Томаса, Дж. Міда). 

Аналіз одержаних результатів указує на помітну різницю в розвитку фі-
зичних та розумових здібностей, що зумовлено індивідуальними й віковими 
особливостями учнів досліджуваних груп. Для кожного виду обдарованості 
було складено індивідуальну програму (ІПР); підібрано під кожну дитину пев-
ні засоби, методи, зміст роботи який допоможе у подальшому освітньому та 
естетичному розвитку дитини[4; 5]. 

        Отже, сприяння реалізації обдарування потребує організації особ-
ливого середовища.Насамперед, це удосконалення системи виявлення та від-
бору обдарованих дітей тавизначення стратегії щодо їх підтримки. 

У сучасному українському суспільстві зростає потреба в творчих, актив-
них громадянах, з неординарним мисленням, нестандартним підходом до ви-
рішення поставлених задач та здатністю формувати нові перспективні цілі. 
Тому, необхідно розвивати естетичні здібності дітей та осіб з особливими пот-
ребами навчання яких потребує додаткових ресурсів, а саме кадрових, матері-
альних та фінансових [6]. 

Діти мають приблизно рівні можливості для розвитку здібностей. Щоб 
проявилась обдарованість, повинні бути створені умови для розвитку цих 
здібностей. Отримані здібності необхідно тренувати, розвивати, постійно 
підтримувати. Батьки і педагоги мають допомогти дитині стати обдарованим. 
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Варикозне розширення вен – захворювання, яке характеризується змі-

ною форми, будови й функції венозної системи, порушенням венозного кро-
вотоку, прогресуючим протіканням і ускладненнями. Патологія вен має гло-
бальний характер: за різними джерелами 25−50% дорослого населення 
страждає хронічною венозною недостатністю. У 75% європейців віком 30−70 
років діагностують телеангіоектазії та ретикулярні вени, у 25−50 % – вари-
козні вени, у 10−15 % – важкий варикоз, у 1 % – венозні виразки. 

Надмірне навантаження на вени – тривале стояння на ногах або сидяча 
робота, підйом і перенесення важких речей, взуття з високим каблуком, мало-
рухливий спосіб життя – є основними сприятливими факторами для розвитку 
варикозного розширення вен. Пусковим механізмом варикозного розширен-
ня вен буває різке фізичне перенапруження, вагітність і пологи. При надлиш-
ковому навантаженні відбувається різке підвищення тиску у венах нижніх 
кінцівок і пошкодження клапанного апарату, що запускає механізм варикоз-
ного розширення поверхневих вен.  

Наукові дослідження свідчать, що реабілітація пацієнтів з патологією 
венозної системи нижніх кінцівок включає комплекс заходів, який враховує 
особливості і тяжкість основного захворювання, стан пацієнта, супутню пато-
логію, умови його життя та трудової діяльності [1]. Основною метою реабілі-
таційної програми служить зниження інвалідизації та максимальне підви-
щення якості життя пацієнтів. Важливим своєчасне проведення реабілітацій-
них заходів, їх наступність і послідовність з використанням сучасних, науково 
обґрунтованих програм з можливістю оцінки і контролю ефективності [1].  

Аналізуючи різні підходи до фізичної реабілітації осіб з варикозною 
хворобою вен нижніх кінцівок, визначено, що важливу роль у відновлюваль-
ному лікуванні належить лікувальній фізичній культурі, оскільки у процесі їх 
виконання стимулюють взаємопов'язані трофотропні й енерготропні впливи. 
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При фізичних вправах значно збільшується приплив крові в коронарну сис-
тему, збільшується кількість функціонуючих капілярів, посилюються окисно-
відновні процеси, що призводить до поліпшення трофічних процесів у ткани-
нах ураженої кінцівки [1].  

До форм ЛФК належать процедура лікувальної гімнастики, ранкова гігі-
єнічна гімнастика, лікувальна ходьба, тренувально-оздоровчі заходи, самос-
тійні заняття фізичними вправами за завданням, механотерапія, гімнастика у 
воді. Заняття лікувальної фізкультури не повинні викликати хворобливих від-
чуттів і збільшення набряклості ніг. Після заняття необхідно відпочити в по-
ложенні лежачи з піднятими ногами. У стадії декомпенсації лікувальну 
фізкультуру проводять в основному лежачи, іноді – сидячи, рекомендована 
тривалість заняття 10 – 20 хвилин 2 рази на день. За наявності трофічних ви-
разок виключаються активні рухи в прилеглому (звичайно гомілковостопно-
му) суглобі. Лікувальна фізична культура поліпшує венозний і лімфатичний 
відтік, нормалізує артеріальний приплив, підвищує фізичну працездатність 
хворого, поліпшує периферичний кровообіг у нижніх кінцівках, підвищує то-
нус вен, ефективність "м'язових насосів". Завдяки лікувальній фізичній куль-
турі зменшуються дистрофічні зміни в тканинах ураженої кінцівки [1]. Фізич-
ні вправи у процесі їх виконання стимулюють взаємопов'язані трофотропні й 
енерготропні впливи. Фізичні вправи сприяють покращенню зовнішнього ди-
хання та насичення крові киснем, посилюють скоротливу функцію міокарду, 
сприяють розвитку колатерального кровообігу серцевого м’яза [1].  

До спеціальних вправ при варикозному розширенні вен можна віднести: 
вправи для нижніх кінцівок, які виконуються у вихідному положенні лежачи 
на спині з піднятими ногами, з великою амплітудою рухів в кульшових і гомі-
лковостопних суглобах; вправи з опором для м'язів гомілки і стегна (з викори-
станням гумових бинтів і стрічок), лікувальна ходьба. Після занять лікуваль-
ною гімнастикою рекомендують відпочинок у вихідному положенні лежачи на 
спині з піднятими ногами [1].При варикозному розширенні вен окремі фахів-
ці пропонують так звану «венозну ходьбу», яка характеризується певною тех-
нікою, положенням тіла, рухами рук і ніг, темпом. Вона є найбільш природ-
ною і фізіологічною вправою, яка підвищує ефективність роботи м'язових ве-
нозних «насосів» і тренує їх, зміцнює слабкі вени. 

 Аналіз сучасної літератури з проблеми фізичної реабілітації хворих при 
варикозному розширенні вен дозволив визначити етіологію, клінічні симпто-
ми й основні підходи до лікування уражених ділянок від наслідків цього за-
хворювання, а також профілактику можливих ускладнень.Лікування варикоз-
ного розширення вен проводиться залежно від клінічних проявів захворю-
вання, типу та ступеня. Ефективна терапія та реабілітація варикозного роз-
ширення вен нижніх кінцівок можливо лише у випадку індивідуального під-
ходу до кожного пацієнта, раціональному використанні лікувальної фізичної 
культури у реабілітації, необхідності дотримуватись здорового способу життя, 
режиму дня та рухової активності. Лікувальна гімнастика, істотно впливає на 
якість життя пацієнтів з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок та 
сприяють підвищенню фізичної працездатності.  
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Фізична культура, яка спрямована на формування, розвинення й органі-

зоване прикладне використання сил і здібностей особистості в майбутній 
професійній діяльності, є складним багатомірним суспільним явищем і має 
власну структурно-динамічну модель.У сучасному світі надзвичайно актуаль-
ною є проблема формування у молоді здорового способу життя. Однак, як по-
казує аналіз робіт провідних вчених (Н. Булатова, В. Бальсевіч, Ю. Васьков, 
Т. Ротерс, В. Салов, В. Сутула, Б. Шиян), ще зберігається тенденція до знижен-
ня рівня здоров'я дітей та молоді. Це, зокрема, обумовлено великою втомою 
школярів від значних навчальних навантажень, порушенням режиму дня, 
поширенням в їх середовищі шкідливих звичок, зниженням рівня рухової ак-
тивності, що призводить до зростання захворюваності і психосоматичних роз-
ладів, які проявляються в їх поганому самопочутті при відсутності структур-
них змін в здоров'я [1].  

Профілактику захворювань, відновлення, зміцнення, збереження здо-
ров'я молоді засобами фізичного виховання досліджували А.К. Олександрів-
ська, Г.В. Волков, К.Л. Гейхман, А.В. Чоговадзе і інші. Однак, незважаючи на 
велику кількість робіт, присвячених даній проблемі, недостатньо досліджені 
педагогічні умови щодо подолання психосоматичних розладів здоров'я учнів 
засобами фізичної культури, що зумовило вибір теми нашого дослідження. 

Однією з головних суспільних потреб на всіх історичних етапах розвитку 
людства є виховання здорового, працездатного підростаючого покоління, фо-
рмування у дітей та молоді здорового способу життя.У цьому провідну роль 
відіграють засоби фізичної культури і рухова активність, яка є невід'ємною ча-
стиною біологічної сутності людини і визначальним фактором забезпечення 
його здоров'я. Рухова активність є ефективним засобом подолання перевтоми 
школярів, яка виникає внаслідок великих навчальних навантажень. Крім того, 
існує гостра соціальна потреба у формуванні здорового і працездатного май-
бутнього покоління і підвищення у нього рівня рухової активності, тому на 
перший план висуваються педагогічні підходи до організації секцій, гуртків 
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для учнів, зокрема профілактика психосоматичних розладів здоров'я засоба-
ми фізичного виховання. Для використання цих коштів необхідно розглянути 
сутність психосоматичних розладів здоров'я школярів. 

Аналіз спеціальної наукової літератури показав, що термін «психосома-
тичні розлади» - характеризується як порушення функцій органів і систем, які 
обумовлені розумовими перевантаженнями, атмосферою в родині, статусом в 
колективі. Вплив перерахованих чинників призводить до різних скарг учнів 
на стан здоров'я (головний біль, порушення сну, запаморочення та ін.). Нега-
тивний вплив на стан здоров'я надають навчальні навантаження, до яких учні 
ще не адаптувалися. Психосоматичні розлади Ю.Ф. Антропов, Ю.С. Шевченко 
[1] охарактеризували як розлади функцій органів і систем, обумовлені 
психічними, зокрема афективними порушеннями, які виникають під час пе-
ревтоми організму і розумової перевантаження. Фахівці з фізичної культури 
для профілактики перевтоми пропонують школярам не пропускати уроки 
фізичної культури, відвідувати спортивні секції, гуртки [1]. Як показує аналіз 
наукових робіт, фізичне виховання підростаючої молоді є невід'ємною скла-
довою загального розвитку особистості засобом профілактики захворювань, 
спрямоване на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних здібностей людини [1]. 

Фізичне виховання учнів школи здійснюється у формі навчальних за-
нять, самостійної роботи і позаурочних занять.Використання різних форм і 
видів фізичного виховання дозволяє учням забезпечувати загальний обсяг 
індивідуальної рухової активності в середньому не менше 8-10 годин на 
тиждень [1]. Вибір засобів фізичного виховання, спрямованих на профілакти-
ку психосоматичних захворювань у школярів, визначається в залежності від 
характеру їх захворювань. Так, дітям, які скаржаться на захворювання опорно-
рухового апарату, зору, невралгією корисно займатися гімнастикою і спортив-
ними іграми, заняття плаванням і легкою атлетикою підвищують функціо-
нальні можливості організму, позитивно впливають на роботу дихальної си-
стеми, є засобом загартовування і профілактикою емфізематозних захво-
рювань. Також в процесі фізичного виховання необхідно приділяти увагу 
профілактиці порушень постави, розвитку таких професійно-важливих 
фізичних якостей школярів, як загальна і статична витривалість. 

Результати аналізу спеціальної науково-методичної літератури дозволи-
ли зробити висновки, що основними причинами психосоматичних розладів 
здоров'я у дітей стають емоційно-розумова перевтома, складність протікання 
процесів адаптації. Одним з ефективних шляхів профілактики зазначених 
негативних явищ є залучення учнів до занять фізичною культурою і фізкуль-
турно-оздоровчої та спортивної діяльністю. 
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Епілепсія – це хронічне захворювання головного мозку, що характери-

зується повторними нападами порушень рухових, чутливих, вегетативних, ро-
зумових або психічних функцій, які виникають через надмірні нейронні роз-
ряди. 

Напади епілепсії відбуваються внаслідок підвищеної активності мозку в 
певних ділянках. На тлі раптових імпульсів, що виходять від вогнища патоло-
гії, зростає збудливість нервової системи, через що починається судомне ско-
рочення м’язів і відбувається збій в інших процесах організму. Післянападу 
настає амнезія: хворий не пам’ятає подій, що відбуваються під час нападу. 

Наш практичний досвід містив такий випадок: пацієнт М. 25-ти років 
має скарги на епізоди виключення свідомості. Знає про ці епізоди від знайо-
мих і родичів: під час розмови замовкає, протягом декількох секунд на звер-
нену мову не реагує. Падіння, судоми, втрату сечі заперечує. Такі напади мо-
жуть повторюватися до декількох десятків разів на день, тривалість 10-20 се-
кунд. На МРТ головного мозку патології не виявлено. 

Під час аналізу спектральної потужності ЕЕГ помірні дифузні зміни 
характеризувалися редукцією α-ритму, зниженням індексу α-ритму, за 
рахунок підсилення потужності повільнохвильової складової ЕЕГ, тета- і 
дельта-хвилі асинхронно виражені в тім’яно-скроневих відділах. 

Післяінструментального дослідження захворювання хворий отримав 
консультативний висновок невропатолога та психолога. На основі отриманих 
результатів до медикаментозного лікування була рекомендована 
фізичнатерапія. 

Програма фізичної терапії включала: терапевтичні вправи, кетогенну 
дієту та дихальний тренажер “Карбонік”. 

Терапевтичні вправи проводилися у формі лікувальної гімнастики. По-
чинали з легких вправ, заняття обмежувались спочатку 5-10 хвилинами, потім 
тривалість заняття поступово збільшувалась до 20 - 30 хв на день. В комплекс 
входили вправи, що охоплюють різні м'язові групи. Особливу увагу приділяли 
дихальним вправам. 

В комплексі лікувальної гімнастики виключили вправи на швидкість 
(особливо на швидкий перехід з одного положення в інше) та вправи на рів-
новагу. Важливо стежити, щоб дихання було через ніс, не допускати затримки 
дихання,  розтягування і розслаблення м'язів має відбуватися на видиху.  

Кетогенна дієта- містить значну кількість жирів і білків тваринного по-
ходження та мінімальний обсяг вуглеводів. Суть кетогенної дієти пролягає в 
тому, що вона стимулює використання організмом більшої кількості жирів і 
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меншої кількості глюкози для поповнення витраченої енергії. Наприклад: 
сніданок - яєчня з беконом та помідорами; обід - печена курка, овочевий салат 
з рослинним маслом; вечеря - риба з овочами. 

Застосовування дихального тренажеру“Карбонік” на протязі 2-3 місяців 
покращує стан здоров’я хворих, судомні напади стають рідшими і протікають 
легше. Іноді напади практично припиняються, що дозволяє знизити дозу лі-
ків.  

Погіршення стану здоров’я хворих після користування тренажером не 
спостерігалось. 

На основі отриманих результатів дослідження можна зробити висновок, 
що розроблена програма фізичної терапії при епілепсії має важливе місце у 
комплексному лікуванні даного захворювання. З’явилися помітні зміни в еле-
ктроенцефалограмі, змінився характер нападів (стали легше і рідше), пацієнт 
навчився стримувати/попереджувати появу нападу, контролювати свій стан 
під час нападу. 
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«Найдосвідченіший педагог  

ніколи не повинен спинятися на досягнутому. 
 Бо,якщо немає руху вперед, 

то неминуче починається відставання». 
В. Сухомлинський 

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 
розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запо-
рукою розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностями і культурою, 
та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та най-
вищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
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компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 
суспільного вибору, та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям 
і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, твор-
чого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рі-
вня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейсько-
го вибору[1]. 

У рамках сформованої вітчизняної наукової традиції основними ціннос-
тями спеціальної освіти для кожної вікової групи є прогрес дитини в норма-
льному психічному розвитку, попередження та корекція вторинних порушень, 
рівень розвитку особистості, освіченості та життєвих навичок[2]. 

Загальною метою всіх відділів спеціальної освіти є створення умов нав-
чання і виховання, які б адекватно враховували всі особливості розвитку ди-
тини з відставанням у розвитку та допомагали б подолати наявні порушення.  

Упродовж багатьох років в Україні більшість дітей з особливими потре-
бами здобували освіту в спеціальних закладах, які й нині залишаються для 
них традиційною та провідною формою навчання. Однак, ситуація поступово 
змінюється. Україна взяла курс на євроінтеграцію. У зв’язку з цим, певні зміни 
відбуваються в освітній політиці, а саме: уряд приділяє значну увагу питанням 
забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими потребами 
та створення їм комфортних умов для навчання [2]. 

У теорії та практиці сучасної освіти існують два основні підходи подо-
лання у дітей труднощів, які виникають під час навчання. З одного боку, це 
створення спеціальних груп, класів компенсуючого навчання в умовах зви-
чайних навчальних закладів, з іншого, – включення дитини з порушеннями 
розвитку до освітнього середовища звичайної групи, класу, але заумов ство-
рення для неї відповідних, адекватних її можливостям умов отримання освіти. 
Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що 
активний розвиток інтегрованої загальнодоступної системи середньої, профе-
сійної та вищої освіти став реальною ознакою євроінтеграційного поступу Ук-
раїни. Така система передбачає різноманітні форми спільного навчання та ви-
ховання дітей з особливими потребами та їх здорових однолітків [3]. 

 Сьогодні спостерігається така тенденція, що в звичайні навчальні за-
клади йдуть діти з легким та середнім рівнем порушення фізичного стану. 
Проте є приклади того, як діти з тяжкими відхиленнями успішно адаптують-
ся, мають особисті досягнення, позитивно впливають на фізично здорових 
учнів, які навчаються бути чуйними, толерантними, уважними. 

Модернізація освіти в Україні, що спрямована на демократизацію та гу-
манізацію, зумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій, зо-
крема, в освіті людей з особливими потребами[4]. Інклюзія є однією з основ-
них тенденцій розвитку зазначеного типу освіти в Україні. Звісно, інклюзивна 
освіта як педагогічна інновація переживає на шляху становлення чимало 
труднощів, до яких належать професійна непідготовленість педагогічних 
кадрів до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку у загаль-
ноосвітній школі, архітектурна непристосованість споруд, недостатній ступінь 
розвитку нормативно-правої бази, неналежне додаткове фінансування інклю-
зивних закладів, академічна перевантаженість навчальних програм, які важко 
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адаптувати до освітніх потреб зазначеної категорії дітей, низький рівень мето-
дичного забезпечення, негативне ставлення батьків повносправних дітей до 
інклюзивного навчання. 

На сьогодні в нашій країні спостерігається парадоксальна, але загалом 
типова для трансформаційного періоду ситуація, що характеризується наявні-
стю законодавства, яке декларує права дітей з особливими потребами на роз-
виток, здобуття освіти та соціальну інтеграцію і водночас повною мірою не 
вказує на практичні механізми їх реалізації [5]. Питання, що пов’язані з орга-
нізацією інклюзивних закладів (класів), повинні розв’язуватися органами уп-
равління освітою, як, власне, і покликані передбачити посади спеціального 
психолога нової української школи і педагога-дефектолога в штатному розпи-
сі школи та класів. 

Конвенція Генеральної Асамблеї ООН про права дитини та Декларація 
прав людей з інвалідністю зробили пріоритетними права дітей з особливими 
потребами на освіту, охорону здоров’я, навчання та працевлаштування. 

Конвенція ООН «Про права дитини» [6], як міжнародний документ, ав-
томатично вимагає від кожної держави привести своє національне законодав-
ство у відповідність до цієї «Загальної конституції про права дитини». Наша 
держава робить кроки в цьому напрямку. Запроваджено Закон України про 
охорону дитинства [7] . Дедалі інтенсивнішим стає державна підтримка дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, прогресивні ідеї втілюються в жит-
тя. Закони України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» 
поєднують спеціальну освіту з повною загальною середньою освітою, затвер-
джено Концепцію спеціальної освіти осіб з вадами фізичного та психічного 
розвитку в Україні на найближчі роки [9], цільову загальноосвітню. Програма 
«Соціально-психологічний супровід та реабілітація осіб з фізичними та психі-
чними вадами», концепція державного стандарту спеціальної освіти [10], кон-
цепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Державні та національ-
ні програми щодо рівного доступу до якісної освіти. Так, у державній націона-
льній програмі «Освіта (Україна ХХІ ст.)» [8] наголошується на необхідності 
«удосконалення навчання дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах 
народної освіти, забезпечення їх повноцінного життя, соціального захисту. 

Як відомо, для дітей, які проживають у надзвичайно складних соціаль-
них умовах (діти з інвалідністю, діти-сироти та діти з вадами розумового роз-
витку тощо), створені навчально-реабілітаційні та медичні реабілітаційні цен-
три. 

  Досить гострою залишається проблема повного охоплення дітей з осо-
бливими потребами спеціальною освітою[11].  

Заслуговують на увагу й питання працевлаштування випускників спеці-
альних навчальних закладів. Адже щороку випускається близько 7000 юнаків 
та дівчат з особливими потребами. Як показує практика та спеціально прове-
дені дослідження, більшість із них мають серйозні труднощі у виборі шляху 
подальшого життя, а 50% – взагалі змінюють профілі, здобуті в школі, які, до 
речі, дуже одноманітні. 

Існують певні труднощі в прагненні частини випускників цієї категорії 
продовжити навчання у конкретному типі навчального закладу. 
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Залишається гострою проблема зі спеціальним персоналом спеціальних 
навчальних закладів, спеціалістами, реабілітологами, діагностами, практич-
ними психологами тощо. 

Надзвичайно актуальною є проблема інтегрованої освіти людей з особ-
ливими потребами. Це стосується всіх рівнів освіти. 

У нашій країні вже є позитивні приклади окремих видів інтегрованого 
навчання таких осіб у різних вікових групах, починаючи від дошкільної освіти 
і закінчуючи навчанням у середніх спеціальних та вищих навчальних закла-
дах [12]. Проте така робота породжує низку питань, які потребують невідклад-
ного вирішення і, перш за все, державної підтримки. 

Стратегічними пріоритетами розвитку спеціальної освіти мають бути: 
- Теоретико-методичні засади навчання дітей з обмеженими можливос-

тями в загальноосвітньому просторі та надання комплексу психологічної, со-
ціальної та медичної допомоги; 

- проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей з тяжкими та по-
єднаними порушеннями психофізичного розвитку; 

- Розробка стандартів дошкільної освіти та базового рівня шкільної осві-
ти для дітей з різними категоріями інвалідності; 

- Розробити систему допомоги батькам у догляді, навчанні та вихованні 
дітей-інвалідів. 

Велике значення має: 
- Розробка механізмів працевлаштування студентів з інвалідністю на 

державному рівні відповідно до індивідуальних показників кожного; 
- Виробництво та забезпечення власним компенсаційним обладнанням 

для колективного та індивідуального користування дітей з порушеннями слу-
ху, зору, опорно-рухового апарату тощо. 

Ці заходи не є простими і прохідними. Їх реалізація потребує спільних 
зусиль держави, наукових установ, громадських фондів, педагогів та батьків. 
[11] 

Обираючи шлях інтеграції дітей з особливими потребами в суспільне 
життя, необхідно розуміти, що впровадження інтегрованого навчання потре-
бує злагоджених і невідкладних дій міністерств освіти і науки, молоді та спор-
ту, охорони здоров’я, соціальної політики. Формування адекватного суспіль-
ного ставлення до людей з обмеженими можливостями. Для цього важливо 
об’єднати зусилля професіоналів, суспільства, благодійних неурядових, релі-
гійних організацій, комерційних структур [13]. 

Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що основним 
завданням поточного етапу є наукове забезпечення переходу до нової системи 
спеціальної освіти, орієнтованої на цінності відкритого громадянського суспі-
льства. 

Успіх у вирішенні існуючих проблем залежить, зокрема, від підтримки 
на державному рівні, а саме: вироблення нової філософії державної політики 
щодо дітей з особливими освітніми потребами, удосконалення правової бази 
відповідно до міжнародних договорів з прав людини, впровадження та спри-
яння інклюзивній освіті. У дошкільних та загальноосвітніх навчальних закла-
дах [14]. 
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Маю надію, щоз розвитком спеціальної освіти та психології приведе до 
кращих результатів і допоможе подолати всі труднощі. 
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016 «Спеціальна освіта» Полтавського інституту економіки і права ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
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старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 
Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

Відомо, що роль зорового аналізатора у психофізичному розвитку дити-
ни унікальна. Порушення його діяльності викликає у дітей труднощі щодо 
пізнання навколишнього світу, обмежує контакти і можливості для занять ба-
гатьма видами діяльності. Ці особливості проявляються у порушенні розвитку 
рухових можливостей, просторової орієнтації, формуванні понять і уявлень, 
практичної діяльності, особливостях емоційної сфери, соціальної комунікації 
й інтеграції в суспільство. Для адаптації дітей із патологією органу зору до 
соціуму, підтримання максимально можливого рівня фізичного розвитку та 
рухової активності необхідно застосовувати адаптивну фізичну культуру.  

Фахівці [3, 5] дотримуються думки, що співвідношення засобів і методів 
фізичної культури має визначатися програмою з АФК, що адаптована до дітей 
із цією патологією, тобто для них варто розробляти спеціальні методики або 
програми АФК. 

Оптимальний руховий режим дітям із порушенням зору може надати 
адаптивна фізична культура (АФК), завданнями якої є [4]: 

- виховання гармонійно розвиненої дитини; 
- збереження та зміцнення здоров’я дитини; 
- виховання вольових якостей; 
- навчання життєво-важливим руховим вмінням, навичкам; 
- розвиток фізичних якостей. 

Паралельно з виконанням основних завдань слід враховувати наступні, 
спеціальні завдання АФК: 

- збереження і розвиток залишкового зору; 
- розвиток навичок просторового орієнтування; 
- розвиток і використання збережених аналізаторів; 
- розвиток зорового сприйняття; 
- зміцнення м’язової системи ока; 
- корекція скутості й обмеженості рухів; 
- удосконалення м’язово-суглобового відчуття; 
- активізація серцево-судинної системи; 
- зміцнення опоно-рухового апарату; 
- розвиток комунікативної і пізнавальної діяльності. 

Одним з основних завдань адаптивної роботи з метою розвитку компен-
саторних можливостей є кваліфікована допомога дитині. Уроки АФК для дітей 
з порушенням зору варіюються залежно від стану зору, рівня фізичної підго-
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товленості і віку. Адаптивна фізична культура проводиться з урахуванням 
індивідуального та диференційованого підходу до регулювання фізичного 
навантаження, фізичної підготовленості і сенсорних можливостей дітей, а та-
кож з урахуванням емоційної насиченості. Емоційність занять залежить від 
різноманітності вправ, загального тону проведення занять, інтонації і коман-
ди викладача. Змінюється тембр звуку з урахуванням психічного стану учнів, 
їхньої швидкої стомлюваності, специфічних особливостей розвитку та сприй-
няття навчального матеріалу.  

Використання звукових, дотикових, нюхових та інших орієнтирів має 
пріоритетне значення. Необхідно навчити диференціювати всі вище зазначені 
орієнтири, а також їх застосовувати в повсякденному житті. У роботі з цією ка-
тегорією дітей використовуються всі методи навчання, проте, враховуючи 
особливості сприйняття ними навчального матеріалу, є деякі відмінності у 
прийомах. Вони змінюються залежно від фізичних можливостей дитини, за-
пасу знань і вмінь, наявності попереднього зорового і рухового досвіду, досвіду 
просторового орієнтування, уміння користуватися залишковим зором. 

Діти з порушенням зору потребують обережного ставлення до занять 
фізичними вправами. При регулюванні фізичного навантаження слід дотри-
муватись рекомендацій: 

- варіювати фізичне навантаження, чергуючи його з паузами для 
відпочинку, заповнюючи вправами для зорового тренінгу, на релаксацію, 
на регуляцію дихання, пальчикову гімнастику; 

- утримуватися від тривалого статичного навантаження з під-
няттям ваги, вправ високої інтенсивності, які можуть призвести до підви-
щення внутрішньоочного тиску, погіршення працездатності циліарного 
м’язу, ішемію; 

- враховувати сенситивні періоди розвитку фізичних якостей; 
- при наявності синдрому епілепсії виключити вправи на стиму-

лювання дихальної системи, вправи на підвищеній опорі, ігри високої ін-
тенсивності, все те, що може спровокувати напад; 

- обмежені: різкі нахили, стрибки, стійка на голові, плечах, ру-
ках, вис головою донизу, зіскоки зі снарядів, вправи зі струсом тіла і нахи-
леним положенням голови, пересування на ковзанах. 

Отже, з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей із порушеним 
зором, активізації їхньої рухової активності важливим є застосування різно-
манітних форм і методів адаптивної фізичної культури. 
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техніка імені Юрія Кондратюка» 
 

Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будь-якого сус-
пільства та будь-якої країни світу. Серед людей, які мають певні вади здоров’я, 
можна знайти тих, які страждають на ураження центральної і периферичної 
нервової систем, опорно-рухового апарату, мають психічні захворювання та 
розумову відсталість, а також страждають на ураження органів слуху та зору 
тощо. 

Серед професіоналів, які надають реабілітаційні послуги, є фізичні те-
рапевти, ерготерапевти, лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини, проте-
зисти, ортезисти, психологи, соціальні працівники, терапевти, дієтологи тощо. 
Саме їхня плідна праця має за мету мінімізувати соціально-психологічний і 
фізіологічний дискомфорт, збагатити життя та світогляд людей з вадами у 
стані здоров’я, дозволяють людям жити незалежно та отримувати ширші 
соціальні переваги, бути повноцінно включеною у суспільне життя осо-
бистістю. Адаптивна фізична реабілітація розглядається як інвестиція, що має 
багато переваг як для особи, так і для суспільства: вона може допомогти за-
побігти госпіталізації, зменшити тривалість та кількість госпіталізаційних за-
ходів, підтримує соціально-психологічний стан особистості, підтримує сімейну 
сферу та її стабільність, допомагає гармонізації суспільного життя та загаль-
ного рівня життєдіяльності населення країни [1]. 

Проблема збільшення кількості осіб з особливими потребами є актуаль-
ною, а причини прогресивного зростання людей з інвалідністю у всьому світі 
можуть бути різними: війни, низький рівень медичного обслуговування, фар-
мацевтичні помилки та помилки лікарів, низький рівень соціального обслуго-
вування та низький рівень життя населення, а також є наслідком динамічної 
взаємодії, з одного боку, між здоров’ям людини та іншими особистими факто-
рами (вік, стать, рівень освіти, генетика), і з іншого – соціальним і фізичним 
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середовищем, в якому вони виявляються. Цей підхід називають «соціальною 
моделлю інвалідності» [2]. 

Проблема влади та її дій щодо всебічного розвитку країни та суспільства 
стоїть гостро та потребує певних кроків щодо покращення стану медичного та 
соціального обслуговування народонаселення України, розвитку сфери адап-
тивної фізичної реабілітації та здоров’язбереження населення, а саме: 

– створити політичну систему, що гарантуватиме прогресивний еко-
номічний і соціальний розвиток суспільства нашої держави;  

– створити соціальну систему, що забезпечить розв’язання проблем, 
які виникли внаслідок негармонійного розвитку;  

– створити умови праці та професійного розвитку спеціалістів у сфе-
рі адаптивної фізичної реабілітації, що спонукатиме мінімізації плинності 
кадрів у інші країни світу, де їхня праця цінується та оплачується достой-
но;  

– скоригувати або повернути стару систему охорони здоров’я, що за-
безпечить підвищення стану здоров’я населення України, покращить його 
моніторингові показники;  

– розвинути, підвищити якість системи освіти, що забезпечить сфо-
рмованість цілісних знань про природу, здоров’я та допомогу різним верс-
твам населення в молодого покоління; 

– створити в освітньому процесі середовище, що сприятиме форму-
ванню морально-етичних, культурних та емпатійних складових особистос-
ті представників молодшого покоління та норм поведінки у суспільстві на 
засадах поєднання, а не роз’єднання; 

– переорієнтувати бюджетні кошти на створення та підтримку цент-
рів реабілітації та належної оплати праці медичному персоналу; 

– фінансування з боку держави, системи обміну досвідом із предста-
вниками закордонних реабілітаційних центрів та установ тощо. 

Отже, система адаптивної фізичної реабілітації необхідна в соціальній і 
професійній реабілітації як лікувальний і корекційний засіб з метою комплек-
сного відновлення фізичного та психічного здоров’я хворих, людей з інвалід-
ністю та людей, які мають певний тісний зв’язок із ними. Сучасний стан сис-
теми охорони здоров’я, питання розвитку сфери адаптивної фізичної реабілі-
тації та здоров’язбереження населення України потребують активізації уваги 
та розв’язання цього питання. Так, існують певні постанови, певні кроки пок-
ращення актуальної ситуації в цій сфері, але вони не реалізовуються в повній 
мірі та мають ряд недоліків, тому розвиток сфери адаптивної фізичної реабі-
літації та здоров’язбереження населення України має бути в пріоритеті. 
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Останніми роками спостерігається тенденція зростання кількості учнів з 

порушенням зору. Робота з учнями, які за станом здоров’я відносяться до 
спеціальної медичної групи, посідає важливе місце під час реалізації завдань 
фізичного виховання школярів, адже ці учні потребують особливої уваги з бо-
ку працівників сфери адаптивного фізичного виховання й охорони здоров’я, 
оскільки за допомогою фізичних вправ і рекреації можна допомогти їм не від-
чувати себе слабкими та закомплексованими серед інших. У дітей з порушен-
ням зору спостерігаються специфічні особливості психофізичного розвитку, 
які проявляються у порушенні розвитку рухових можливостей, просторової 
орієнтації, формуванні уявлень і понять, відставанні в навчанні, способах 
практичної діяльності, а також в особливостях емоційно-вольової сфери та 
соціальної комунікації [4]. 

Для повної адаптації дітей з порушенням зору до інтеграції в суспільство 
та підтримання їхнього фізичного розвитку й рухової активності необхідно за-
стосовувати засоби адаптивної фізичної культури. 

Питання адаптивної фізичної культури досліджували такі вчені, як: 
Євсєєв С. П., Полякова Т. Д., Чудна Р. В. Деякі науковці особливу увагу при-
діляли розробленню методик та програм фізичного розвитку осіб з вадами та 
порушеннями зору (Байкіна Н. Г., Круцевич Т. Ю.). Методи та форми адап-
тивного фізичного виховання для осіб з вадами зору досліджували Anderson 
D., Buckworth J.; методичні основи застосування адаптивного фізичного вихо-
вання в сліпих учнів – Васильєва В. В., Зельдович Т.А. та інші. 

Вплив адаптивного фізичного виховання на фізичний розвиток дітей з 
порушенням сенсорних систем вивчали: Волков Л. В., Цьось А. В., Вільчковсь-
кий Е. П., Шиян Б. М. та інші. Науковцями теоретично обґрунтовано вплив 
застосування засобів АФВ на розвиток фізичних здібностей учнів з порушен-
нями діяльності певних сенсорних систем. Так, Азарян Р. М. (2017) розробив 

https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/244717787
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спеціальну методику фізичного виховання для сліпих та слабозорих школярів 
в режимі дня; Баталов А. А. (1999) розробив комплекс вправ для покращення 
вестибулярної функції учнів з вадами зору; Карабанов А. Г. (2000) схаракте-
ризував застосування елементів гімнастики, лижної підготовки, плавання, 
баскетболу в адаптивному фізичному вихованні учнів з порушенням діяль-
ності сенсорних систем; Байкіна Н. Г. (2002), Крет Я. В. (2002) розробили ме-
тодику використання українських народних рухливих та спортивних ігор у 
фізичному вихованні дітей з порушенням зору.  

Деякі науковці (Бегідова Т. П. (2017), Бріскін Ю. А. (2013)), вважають, що 
у фізичному вихованні учнів з вадами та порушеннями сенсорних систем ор-
ганів необхідно застосовувати спеціальні методики, а також навчати їх у 
спеціалізованих навчальних закладах інтернатного типу. Проте зараз ак-
туалізується питання розвитку фізичних здібностей учнів з порушенням зору 
в звичайних школах за умов їхнього навчання за спеціальним програмно-
методичним забезпеченням, виконанням вчителями відповідних методичних 
рекомендацій і вимог. 

На думку Круцевич Т. Ю., Линець М. М. та інших науковців галузі 
фізичного виховання учні з порушенням зору потребують спеціальної адап-
тивної фізичної культури, а тому й адаптивної фізичної рекреації як її складо-
вої. Адже особливу роль у розвитку фізичних якостей дитини відіграє адапта-
ція організму, яка проявляється в його пристосуванні до змінних умов середо-
вища існування. Фізична рекреація забезпечує не лише розвиток фізичних 
здібностей учнів, але й розширює фізичні та психологічні можливості їхнього 
організму.  

Адаптивної фізичної рекреації потребують учні молодших класів з по-
рушенням зору, що має базуватися на застосуванні спеціальної методики або 
програми здійснення цього процесу. 

Для активізації рухової активності в учнів молодших класів з порушен-
ням зору, розвитку в них фізичних здібностей, попередження викривлень 
хребта і плоскостопості в умовах фізичної рекреації розроблено експеримен-
тальну методику оздоровчо-рекреаційної рухової активності.  

Методика оздоровчо-рекреаційної рухової активності учнів молодших 
класів з порушенням зору базується на застосуванні спеціальних методів і 
форм організації фізичного виховання У роботі з даними категоріями дітей 
використовуються всі методи навчання, проте, враховуючи особливості 
сприйняття ними навчального матеріалу, є деякі відмінності у методах і 
прийомах навчання. Зупинимося на деяких з них, які особливо пропонує до 
застосування Азарян Р. Н. [2]. 

Метод практичних вправ базується на руховій діяльності учнів. Щоб 
удосконалювати в учнів з порушенням зору певні вміння, необхідно багатора-
зово повторювати один і той же рух – більше, ніж ті, що нормально бачать. 
Для дітей з порушенням зору найбільш типовим методичним прийомом нав-
чання є словесні методи: бесіда, опис, пояснення, інструктування, зауваження, 
виправлення помилок, вказівки, команди, усне оцінювання та інші. 

Метод дистанційного керування припускає керування діями учня на 
відстані за допомогою наступних команд: «поверни праворуч», «поверни 
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наліво», «йди вперед», «три кроки вперед, вправо, вліво» тощо. Діти з пору-
шенням зору часто користуються звуковою інформацією. 

Метод вправи щодо застосування знань побудований на основі сприй-
няття інформації при навчанні за допомогою органів чуття (слуху, дотику, 
нюху). Цей метод спрямовує увагу дитини на відчуття (м’язово-рухове чуття), 
що виникає в м’язах, суглобах при виконанні рухових дій, і дозволяє здійсни-
ти застосування засвоєних знань у практичній діяльності.  

Метод наочності займає особливе місце в навчанні сліпих та слабозорих 
учнів. Вимогами до засобів наочної інформації є: великі розміри предметів, 
насиченість і контрастність кольорів тощо. Наочність обов’язково повинна су-
проводжуватися словесним описом, що допоможе уникнути спотвореного 
уявлення про предмет, а також дозволить активізувати розумову діяльність.  

Метод стимулювання рухової активності. При відсутності яскравих зо-
рових уявлень, що збіднює емоційне життя дітей з порушенням зору, необ-
хідно якомога частіше їх заохочувати, давати їм відчути радості та бажання 
рухатися, допомагати позбутися комплексу неповноцінності та відчуття страху 
простору, невпевненості в своїх силах. При навчанні дітей з порушенням зору 
вкрай рідко застосовується один метод. Звичайно відповідно до завдань уроку 
учитель методи. Пріоритетне значення відводиться тому методу, який 
найкращим чином забезпечує розвиток рухової діяльності учнів. 
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В останні роки можна простежити неабиякий інтерес до дослідження 
синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей. Протягом останніх деся-
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тиліть світові досягнення у вивченні питання гіперактивного розладу з де-
фіцитом уваги (ГРДУ) стають дедалі доступнішими для використання у нашій 
країні[1. с. 4].  

У 2004 році Всесвітня асоціація дитячої та підліткової психіатріївизнала 
ГРДУ проблемою №1 у сфері охорони психічного здоров’я дітей і підлітків. 
Ґрунтовні наукові дослідження останніх десятиліть, як і накопичений 
клінічний досвід змусили відійти від багатьох попередніх уявлень про ГРДУ – 
зокрема, як про розлад виключно дитячого віку, який уцілому не створює 
жодних серйозних проблем [2. с. 4]. Згідно із статистичними даними, ГРДУ є 
одним з найпоширеніших поведінкових розладів у дітей і становить за даними 
різних досліджень від 3 до 20%, офіційний показник 3-5%. Тобто щонайменше 
кожна тридцята дитина має ГРДУ, а це реально означає, що у кожному класі 
загальноосвітньої школи є принаймні одна така учениця або учень. 

Втім, цей розлад діагностується невчасно, невірно або жзагалом не ви-
являється – а відповідно велика частина дітей не отримує вчасної і належної 
допомоги [2. с. 4-5]. ГРДУ є розладом неоднозначним і етіологічним. Якщо 
декілька десятиліть тому причиною ГРДУ в основному вважали фактор ура-
ження центральної нервової системи і відповідно вживався термін «мінімаль-
на мозкова дисфункція», то сьогодні з розвитком молекулярної генетики 
з’являється все більше доказів на користь того, що у більшості випадків ГРДУ 
є розладом генетичної природи пов'язаний зокрема з генами [2. с. 7-8]. 

Так,виявлено, що ГРДУ зумовлено запізнілим дозріванням лобних діля-
нок кори головного мозку, які відповідають за функцію контролю над по-
ведінкою, а саме за здатність тимчасово «пригальмовувати» свої «імпульси» 
— тобто бажання, почуття — щоб зупинитися і подумати про можливі 
наслідки своїх дій, узгодити їх із соціально прийнятими правилами, бажання-
ми та почуттями інших людей, — і тільки тоді діяти у найбільш адекватний до 
ситуації спосіб. У дітей із ГРДУ ця гальмівна, контролююча та організуюча 
функція кори головного мозку не розвинена відповідно до віку. Внаслідок 
цього їхня поведінка часто є проблемною, що позначається на стосунках із 
батьками, здатності успішно вчитися в школі, бути в колективі ровесників, 
зрештою, потерпає їхня власна самооцінка. 

Діти з ГРДУ мають «невидиму неповносправність», тобто нездатність 
керувати своєю поведінкою, імпульсами, мають порушення мотиваційної сфе-
ри, відставання у навичках комунікації. Але при цьому такі діти часто є дуже 
добре інтелектуально і фізично розвинутими.  

Таким чином, у житті дитини з ГРДУ багато залежить від учителів – їх 
позитивна роль може бути визначальною у долі дитини. Окрім необхідних 
людських якостей та віри в дитину,педагогам важливо також володіти су-
часними знаннями та методиками навчання іпозитивного керівництва по-
ведінкою дітей з ГРДУ. Більшість поведінкових проблемдитини обумовлені не 
її злою волею чи неадекватним вихованням із боку батьків, абіологічними 
особливостями мозку дитини. Тільки за умови глибокого розуміння цих особ-
ливостей учителі можуть віднайти індивідуальний підхід до кожної дитини 
ідопомагати їй долати поведінкові проблеми, повноцінно розвиватися, навча-
тися,інтегруватися у колектив ровесників. Досягти цього неможливо без ефек-
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тивної,конструктивної співпраці та партнерських стосунків між батьками та 
вчителями дитини [2. с. 85]. 
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Здавлення нервового корінця, переважно спричинене грижею диска або 
спондильозом, призводить до локальних набряків, ішемії та запалення. Ці 
фактори зумовлюють вироблення больових імпульсів. Біль, як наслідок грижі 
диска відображає поєднання болю, що формується у самому нервовому корін-
ці та больової імпульсації від сусідніх тканин, внаслідок впливу грижі диска 
на тверду мозкову оболонку, зв’язки та судини. 

Наш практичний досвід містив такий випадок:  чоловік 25 років під час 
підняття вантажу відчув різкий біль в попереково-крижовому відділі хребта, 
після чого майже не міг вільно пересуватися без відчуття больового синдрому.  

Провівши МРТ діагностику, отримали таке заключення: 
- ознаки гриж міжхребцевих дисків в сегментах L4-L5, L5-S1 з відносним 

стенозом хребетного каналу за рахунок грижі; 
- дифузне вибухання міжхребцевого диска в сегменті L3-L4; 
- остеохондроз міжхребцевих дисків в сегментах поперекового відділу 

хребта, деформуючого спондильозу, спондилоартрозу, радикуліту. 
Після даного дослідження хворий пройшов консультацію з невропато-

логом, відповідно до даних МРТ та перебігу захворювання було прийнято 
план лікування, що включав, зокрема, фізичну терапію.Оглядово охарактери-
зуємо розроблену нами програму фізичної терапії за періодами. 

Перший період- гострий,тривав 15днів. Пацієнтвідчувавбіль, який часто 
обмежувавйого рухи. На ційстадії з вираженимбольовим синдромом не дозво-
лялося будь-яке не дозованесиловенавантаження по осі хребетного стовпа на 
поперековийвідділ. Даному пацієнту в гострий період було призначене консе-
рвативне лікування, що складалося зі знеболювальних та протизапальних 

https://womo.ua/anastasiya-melnichenko-giperaktivnim-dityam-vidchaydushno-potribna-dopomoga/
https://womo.ua/anastasiya-melnichenko-giperaktivnim-dityam-vidchaydushno-potribna-dopomoga/
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препаратів. Призначено ін’єкції вітамінів групи B, Диклофенак, Мускомед. За-
стосовувалося медикаментозне лікування тільки для полегшення при загост-
ренні болю, а не як постійне лікування.   

На початковому етапі масаж та терапевтичні вправибули під забороною, 
але проводилися фізіотерапевтичні процедури -  електрофорез (неокарипазим 
в області хребта поздовжньо або поперечно на вогнище ураження, 20хв, що-
денно або через день, при гострій болі).  

Другий період «підгострий» тривав 25 днів. Мета цього періоду - позба-
вити набряку у поперековому відділі та кінцівках, допомога у регенерації м'я-
зів та тканин, розтягнення паравертебральних м’язів, збільшення висоти між 
хребцями, покращення тонусу м’язів. Проводилося витягання хребта різними 
методами і в різних умовах, в цей період всі вправи виконували у вихідних по-
ложеннях, що розвантажують хребет — лежачи на спині, животі, боці і в упорі 
стоячи на колінах. Разом з цим було включено  вправи на розслаблення м'язів 
тулуба і кінцівок, витягання хребта по його осі, що сприяло збільшенню міжх-
ребцевих проміжків і діаметру міжхребцевих отворів, зменшенню компресії 
на нервові корінці та оточуючі судини. 

Третій період - відновний котрий тривав до повного відновлення, та був 
профілактикою рецидиву захворювання.Ми відновили рівень тонусу та сили у 
м'язах, підготували пацієнта до занять у домашніх умовах, зміцнили та пок-
ращили функціональний стан організму, усунули координаційні порушення, 
підготували хребет та організм в цілому до довготривалих статико-
динамічних навантажень. При цьому використовували лікувальну і ранкову-
гігієнічнугімнастику, самостійнізаняття, плавання брасом, на спині,  ходьбу, 
прогулянки.  

В цьому періоді були протипоказаніприкладні і спор-
тивніасиметричнівправи, наприклад:кидання, штовханнямедболуоднією ру-
кою, кидання диска, а такожвправизі штангою, веслування та ін. Не рекомен-
дувалирізкі, ривкові рухи, вібрації, нахили вперед і підніманняважких речей в 
неправильних позах(рис.1.) 

 
Рис. 1. Неправильне перенесення вантажу 
Загалом, розроблена нами програми фізичної терапії включа-

ла:ранковугігієнічнугімнастику;плавання; масаж;витяжіння хреб-
та;знеболюючітерапевтичні вправи;індивідуальноадаптованізаняття в трена-
жерному залі на всігрупим’язів.  

Спираючись на результати нашого дослідження, ми дійшли висновку, 
що впровадження розробленої нами програми фізичної терапії для пацієнта, 
при здавленні нервового корінця викликаного грижею міжхребцевого диска, 
внаслідок остеохондрозу поперекового відділу хребта, дало значні позитивні 
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результати. Засоби і методи, застосовані в авторській програмі з фізичної те-
рапії достовірно вплинули на покращення гнучкості та рухливості хребтового 
стовпа за рахунок зміцнення м’язового корсету. 
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Євген Захарченко, 
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 
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Епілепсія — це розлад мозкової діяльності, що характеризується стійкою 
схильністю до виникнення епілептичних нападів, а також нейробіологічними, 
когнітивними, психологічними і соціальними наслідками цього стану. Визна-
чення (діагноз) епілепсії передбачає наявність щонайменше одного епілепти-
чного нападу. 

Епілепсії як єдиної нозологічної одиниці не існує. Відповідно до су-
часних знань, епілепсія — це гетерогенна група різних за етіологією та патоге-
незом захворювань, які характеризуються повторними нападами, що виника-
ють спонтанно 

Наш практичний досвід містив такий випадок: чоловік 20 років під час 
перегляду серіалу почав падати в конвульсію. Після надання домедичної до-
помоги відправлений в лікарню до невропатолога. 

Провівши енцефалографію, отримали таке заключення: 

• Ідіопатична епілепсія; 

• Напади фокальні( напади обмежуються однією півкулею го-
ловного мозку); 

• кількість нападів 4 рази на день; 

• тривалість нападу 5 хвилин; 

• Тривалість постікального стану( стан сплутаної свідомості) 
понад 25 хвилин; 

• Тяжкість нападу ( напад судомний з признаками ядухи); 

• Зафіксовано координаційні порушення. 
Після даного дослідження хворий пройшов консультацію з невропато-

логом, відповідно до даних ЕЕГ та перебігу захворювання було прийнято план 
лікування, що включав, зокрема, фізичну терапію. Оглядово охарактеризуємо 
розроблену нами програму фізичної терапії за періодами. 
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Перший період — гострий, триває 17 днів. Пацієнт часто скаржився на 
часті головні болі, виявилося що це мігрень. На даному етапі слід починати з 
легких вправ. Заняття обмежуються 5-10 хвилинами. В комплекс повинні вхо-
дити вправи, що охоплюють різні м'язові групи. Особливу увагу слід приділя-
ти дихальним вправам і вправам, що навантажують м'язи живота. Даному па-
цієнту в гострий період було призначене консервативне лікування, що скла-
далося зі знеболювальних ( через постійні головні болі у області висок) та 
протисудомні препарати. 

Другий період — триває 27 днів. У пацієнта помічено деякі зміни: 

• тяжкість епілептичних судом полегшилася ( напад судомний 
але не виникає приступи ядухи); 

• тривалість нападу 4 хвилини; 
Мета цього періоду — привчити пацієнта правильно дихати і зменшити 

тривалість нападу і постікального стану. На даному етапі ізотонічні і ізомет-
ричні вправи використовують за умови, що хворий не затримуватиме дихання 
на вдиху і видиху, важливо стежити, щоб дихання було через ніс, для уник-
нення гіпервентиляції легень, яка небезпечна посиленням судомної готовнос-
ті через надлишок кисню в крові;  не допускати затримки дихання на видиху в 
зв’язку з підсвідомим сприйняттям цього, як прояву судом діафрагми, розтя-
гування і розслаблення м'язів має відбуватися на видиху. Тривалість заняття 
поступово збільшуєть до 20 - 30 хв на день. Рекомендується контроль ЧСС з 
визначенням резерву серця. 100% резерву серця не використовують, з метою 
недопущення перезбудження ЦНС, яке виникає при гіпервентиляції легень. 

Третій період — відновний. Триває до кінця лікування та був профілак-
тикою розвитку захворювання. Хворий виконує більш складні вправи і сам 
контролює дихання.  Усунули координаційні порушення. Покращили загаль-
ний стан організму.  Пацієнт більше не скаржиться на головні болі, тому було 
вилучено з консервативного лікування знеболювальні. Поступово зменшили 
кількість прийому протисудомних препаратів.  

Загалом, розроблена нами програми фізичної терапії включала: ранкову 
гігієнічну гімнастику; масаж; індивідуально адаптовані заняття в тренажер-
ному залі на всі групи м’язів. Спираючись на результати нашого дослідження, 
ми дійшли висновку, що впровадження розробленої нами програми фізичної 
терапії для пацієнта, при епілепсії дало значні позитивні результати. Засоби і 
методи, застосовані в авторській програмі з фізичної терапії достовірно впли-
нули на кількість та тривалість епілептичних нападів, тривалість постікально-
го стану. 

Список використаних джерел: 
1. Латенко С.Б. Використання методів фізичної терапії в комплексній 

реабілітації хворих на епілепсію / Латенко С.Б., Захарчук Б.О. // Матеріали 
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старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 
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Нова якість освіти відповідно до концепції інноваційної педагогіки пе-

редбачає належну якість не лише навчання, а й виховання, що має спрямову-
ватись передусім на формування сучасної особистості, яка характеризується 
цілеспрямованістю, ініціативністю, креативністю, мобільністю, конкурентно-
спроможністю, соціальною активністю, лідерським потенціалом, життєвою 
компетентністю, успішністю, здатністю до постійного саморозвитку, самоосві-
ти і самореалізації. 

Процес виховання - система виховних заходів, спрямованих на 
формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. 

Специфіка цього процесу полягає передусім у цілеспрямованості. 
Наявність конкретної мети робить цей процес систематичним і послідовним, 
не допускає випадковості, хаотичності у проведенні виховних заходів. 
Особлива роль у формуванні людської особистості належить шкільному 
вихованню, оскільки цілеспрямований виховний вплив, на неї передбачає не 
лише виховання позитивних якостей, а й подолання наслідків впливу 
негативних об'єктивних чинників. 

Виховний процес є двостороннім, тобто у ньому обов'язкова участь і 
взаємодія учителя-вихователя та вихованця.Перебудова навчально-виховного 
процесу на демократичних засадах передбачає створення умов для співпраці 
педагогів і учнів, за яких учні є суб'єктами власного виховання.У процесі 
виховання формується внутрішній світ дитини. 

Процес виховання переслідує різні завдання, розгортається різними 
напрямами. Його ефективність значною мірою залежить від того, наскільки 
виховання здатне передбачити необхідність розв'язання конкретних виховних 
завдань. Цей процес є неперервним. Вільний від навчання час заповнюють 
корисні справи, які сприяють формуванню позитивних рис особистості. Це 
особливо стосується виховної роботи з педагогічно занедбаними учнями, 
неповнолітніми правопорушниками. Виховання є тривалим процесом. 
Людина виховується з дитинства до зрілості. 

Процес виховання є комплексним. Особистість формується в цілому, 
певні риси та якості в неї розвиваються не почергово, а одразу, комплексно. 
Це означає, що цілі, завдання, зміст, форми і методи виховного процесу 
повинні підпорядковуватися ідеї цілісності формування особистості, тобто 
педагогічний вплив повинен мати комплексний характер. Звичайно, на 
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певному етапі увага до вирішення тих чи інших виховних завдань може 
посилюватися. Усі виховні завдання в процесі розвитку людини 
ускладнюються і поглиблюються. 

Виховному процесові притаманна віддаленість результатів від моменту 
здійснення безпосереднього виховного впливу. Між педагогічними впливами 
і проявом вихованості або невихованості знаходиться довгий період утворення 
необхідних властивостей особистості. Великою є і варіативність результатів, у 
тих самих умовах вони можуть суттєво різнитися. Це пов'язано із значними 
індивідуальними відмінностями учнів, різним досвідом їх соціального 
формування, ставленням до виховання. Рівень професійної підготовки 
вихователя, його майстерність, уміння керувати виховним процесом значно 
впливає на хід і результати цього процесу. 

Процесу виховання властива самокерованість. Він здійснюється в двох 
напрямках: від вихователя до вихованця (прямий зв'язок), результатом чого є 
послідовність взаємопов'язаних виховних ситуацій; від вихованця до 
вихователя (зворотний зв'язок), який дозволяє будувати кожну виховну 
ситуацію з урахуванням результативності попередньої. Чим більше у 
розпорядженні вихователя зворотної інформації, тим доцільнішим стає 
виховний вплив. 

Концепція формування інноваційної спрямованості виховного процесу 
загальноосвітньої школи ґрунтується на положеннях освітніх нормативних 
документів, теоріях наукового пізнання, розвитку і саморозвитку особистості, 
філософських, психологічних і соціальних аспектах інноватики та теорії вихо-
вання. Провідними принципами, що відображають концептуальну єдність їх 
відбору, є принципи зумовлені особливостями інновацій у виховному процесі 
(цілісність, технологізація, науковість, варіативність, гнучкість і доцільність 
використання інновацій у виховному процесі); принципи, що стосуються 
суб’єктів виховання (гуманізація і демократизація, культуровідповідність, на-
ціональна спрямованість).  

Враховуючи теоретичні засади проблематики формування інноваційної 
спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи та вектори впливу 
на цей процес, розроблено та науково обґрунтовано модель системи форму-
вання інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої шко-
ли, яка охоплювала цільову, концептуальну, організаційну, процесуальну та 
результативну підсистеми.  

Список використаних джерел: 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ ПРИ МІГРЕНІ 
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політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 

Мігрень - первинна епізодична форма головного болю, що 
проявляється інтенсивними, приступоподібними головними болями 
(частіше односторонніми) з поєднанням неврологічних, вегетативних та 
шлунково-кишкових проявів. Вперше проявляється зазвичай у віці від 12 до 
22 років. По частоті посідає друге місце після головного болю напруги. 

Розрізняють 4 основні фази нападу мігрені, які непомітно переходять 
одна в іншу протягом усього нападу: продрома, аура, головний біль та 
відновлювальна 
фаза.Однакубагатьоххворихможутьбутитількидеякізцихфаз,тобтоупацієнтів 
розвивається аура без головного болю або тільки головний біль без будь-
яких іншихфаз. 

Мігреньлікуютькомплексноівикористовуютьмедикаментознелікуванн
ята немедикаментозне лікування, яке включає в себе дієтотерапію, 
терапевтичні вправи, точковий масаж,фізіотерапію. 

Головнезавданняфізіотерапіїпримігрені-
усуненнянападуголовногоболю за рахунок нормалізації судинноготонусу. 

Нами було проведено експерементальне дослідження, в процесі якого 
розроблено та апробовано програму фізичної терапії та ерготерапії при 
мігрені. Дослідження проводилося протягом двох місяців на базі студії 
адаптивної реабілітації та фізичної реабілітації "Здорові рухи". У 
дослідженні брали участь 12 пацієнтів – 6 чоловіків та 6 жінок, віком від 16 
– до 35 років. 

На першому етапі досліженя буласкладена експерементальна програма 
дослідження. 

На другому етапі були проведені спостереження, опитування хворих та 
інструментальнідосліджен-
ня.БулозробленоМРТсудинголовногомозкутаанкетування.  

На третьому етапі проведено формувальний експеримент, що полягав 
у впровадженні методики комплексного застосування методів і засобів фі-
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зичної терапії, ерготерапії з використанням кінезотерапії. 
Індивідуальна програма фізичної терапії, включала в себе проведення 

занять з кінезотерапії. Окрім занять з кінезотерапії, також в програму 
фізичної терапії входили лікувальний масаж, фізіотерапія та дієтотерапія. 
Заняття з кінезотерапії складалася із комплексу вправ, що виконувалися на 
тренажері МТБ- 2: «Прес», «Пуловер», «Ступні з ВБ», «Прес + 5», 
«Підтягування коліна», 

«Дракон», «Пряма нога», «28 на ВБ». 

 
 
На четвертому етапі проведено систематизацію, узагальнення даних 

отриманих у процесі експерименту, було сформовано висновки дослідження 
та доведення ефективності запропонованої методики фізичної тера-
пії.Вправи з кінезотерапії допомогли поліпшити психоемоційний стан: до-
помогли більш швидше розслабити організм, з’явилися позитивні емоції, 
підвищився настрій, хворі почали відмічати появу відчуттів полегшення, 
відмічалося зникнення головного болю та симптомів мігрені. 

Список використаних джерел: 
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РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
Світлана Ліплява,  

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 
«Спеціальна освіта» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Від-

критий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Науковий керівник: Євгенія Вишар, 

старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 
Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Відомо, що рухова активність людини ґрунтується на її руховій діяльнос-

ті. Ці поняття розглядаються у невід’ємній єдності, оскільки рухова активність 
– це, по суті, активна рухова діяльність, тобто діяльність, що характеризується 
певним ступенем рухової активності. 

Рухова активність (діяльність) у найбільш спрощеному трактуванні – це 
сума рухів, що виконуються людиною у процесі життєдіяльності, сукупність 
рухових актів. У поглибленому трактуванні – це вид діяльності людини, за 
якого активація обмінних процесів у скелетних м’язах забезпечує їх скорочен-
ня, а, отже, переміщення людського тіла чи його частин у просторі. Отже, це 
сумарна величина певних рухових дій за певний проміжок часу [1]. Рухова ак-
тивність може вимірюватися одиницями витраченої енергії за певний час або 
кількістю здійснених рухових дій (локомоцій). Рухова дія – це цілеспрямова-
ний руховий акт, який свідомо здійснюється з метою вирішення певного рухо-
вого завдання [1]. Отже, рухова діяльність – це специфічна діяльність, сутність 
якої полягає в системі рухових дій, що забезпечують взаємодію людини із на-
вколишнім середовищем. Наслідком такої взаємодії є розвиток психомотор-
них функцій і психіки людини в цілому. Опанування і вдосконалення прийо-
мів організації, побудови рухової діяльності та управління нею здійснюються в 
онтогенезі на базі актуалізації філогенетичних утворень шляхом формування 
адекватного ставлення до ситуації, що виникла, та вибору оптимального спо-
собу її вирішення з урахуванням можливостей людини, смислової структури 
та завдань, що стоять перед руховою діяльністю [3]. 

Функція управління руховою діяльністю здійснюється різними відділа-
ми центральної нервової системи, а безпосереднє виконання рухових функцій 
здійснюється опорно-руховим апаратом. Кістково-м’язова система людини 
складається з великої кількості ланок, що рухливо з’єднані між собою в сугло-
бах. Здійснення рухів відбувається в результаті скорочення прикріплених до 
кісток за допомогою сухожиль кісткових м’язів, що складаються з м’язових 
волокон. 

Рухова система людського організму має свою організацію. Її найниж-
чий рівень пов’язаний із руховими системами спинного мозку; на цьому рівні 
відбуваються лише найпростіші координації. Побудова і регуляція рухів за-
безпечується вищими руховими центрами головного мозку. Нервові механіз-
ми стовбура мозку забезпечують рухи, спрямовані на підтримку пози та їх ко-
ординацію з цілеспрямованими рухами. Опанування руховою діяльністю в он-
тогенезі відбувається як за рахунок триваючого дозрівання вроджених механі-
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змів, що беруть участь у координації рухів, так і в результаті навчання – фор-
мування нових зв’язків, що лягають в основу програм тих чи інших конкрет-
них рухових актів [1]. 

Складовими рухової діяльності, спрямованої на формування образів ви-
конання рухових дій, є актуалізація мотивів і постановка завдань оволодіння 
операційним складом дії; фіксація інтересу у свідомості; конкретизація смис-
лоутворювального мотиву до ситуації, яка пропонується, формулювання цілей 
дії та умов її реалізації; визначення засобів, необхідних для розв’язання сфор-
мульованих завдань рухової діяльності; формування образів уявлення, образів 
очікуваного майбутнього, образів дії, руху, діяльності, що визначають кінце-
вий результат рухової дії та його оцінки з використанням розбіжностей за зо-
внішньою та внутрішньою оцінками; емоційне закріплення результатів рухо-
вої діяльності; формування та подальше вдосконалення образу виконання ру-
хової дії [2]. 

Рухова діяльність несе в собі величезний оздоровчий потенціал, але, во-
дночас, може спричиняти і руйнівний вплив. Зміцнення здоров’я під впливом 
фізичних навантажень відбувається природним шляхом за рахунок стимуляції 
життєво важливих функцій і систем організму. Для цього фізична активність 
повинна мати оздоровчу спрямованість і бути раціонально організованою з 
урахуванням багатьох аспектів [2]. 

Отже, рухова діяльність – це така діяльність, яка має оздоровчу спрямо-
ваність, вирішує завдання рекреаційного характеру і ґрунтується на раціона-
льній організації. Основна її характеристика пов’язана з оптимальністю фізи-
чних навантажень. Оптимальна рухова діяльність – це найкращий спосіб за 
допомогою м’язової роботи зберігати й підвищувати резервні можливості сер-
ця й усього організму, підтримувати на задовільному рівні функції м’язів і суг-
лобів. Як недостатність, так і надмірність рухової діяльності впливають на 
здоров’я негативно. Оптимальна рухова діяльність забезпечує нормальне фу-
нкціонування організму для збереження здоров’я і вдосконалення всіх проце-
сів життєдіяльності, частково компенсує вікові зміни в організмі. Оптималь-
ною є така рухова діяльність, що дає тренуючий ефект, підвищує фізичну пра-
цездатність, здійснює максимально стимулюючий вплив на певні органи, сис-
теми і функції, дає найкращий клінічний ефект, а конкретними критеріями 
досягнення оптимальності є зникнення симптомів хвороб, досягнення макси-
мального значення споживання кисню, певна кількість лімфоцитів у крові, 
частота серцевих скорочень та інші показники функціонального стану органі-
зму [2]. 

Однією з найважливіших властивостей рухової діяльності, що сприяють 
швидкому зняттю втоми, є її активність. При активній діяльності відновні 
процеси протікають швидше, ніж при пасивному відпочинку. Формою актив-
ної рухової діяльності може бути переключення з одного виду діяльності на 
інший, тобто відмінна ознака активної діяльності – її різноманітність [1]. 

В якості однієї з функцій рухової діяльності – соціально-культурної – 
виділяють розваги, але не в чистому вигляді, а в поєднанні із заняттями, що 
виконують суспільно-корисні функції. Особисті потреби в розвазі виступають 
як один із засобів задоволення суспільних потреб у відновленні працездат-
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ності. Якщо відновлення працездатності особистості є метою організації рухо-
вої діяльності, то розвага – засобом досягнення цих цілей. Розвага сама по собі 
не має соціальної цінності, але знаходить її, будучи одним із способів досяг-
нення поставлених соціальних цілей. Однак зростання ролі розважальних 
моментів нерідко зумовлює втрату функції пізнання і розвитку, а контакт із 
природою перетворюється в розвагу і суцільне поглинання інформації. Рухова 
діяльність проявляється у вигляді конкретних рекреаційних занять або 
циклів. За функціональними особливостями і цілями рухова діяльність кла-
сифікується на види: лікувально-профілактична, оздоровча, спортивна, 
утилітарна, пізнавальна [2]. 

Узагальнення літературних матеріалів та передової практики засвідчує, 
що лише рухову діяльність під час рекреації, спрямовану на забезпечення 
оздоровлення та активний відпочинок, можна вважати найкращим засобом 
підвищення функціональних резервів організму, зниження ризику розвитку 
хронічних захворювань, формування здоров’я людини шляхом її залучення до 
здорового способу життя, де вказана рухова діяльність є основним і гене-
рувальним чинником [3]. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що рухова діяль-
ність є одним з видів дозвіллєвих практик, що спрямована на відновлення 
життєвої енергії, захисних сил організму та збереження і зміцнення здоров’я. 
Такі методи і способи оздоровлення дають змогу відпочити, оздоровитися, по-
спілкуватися з однолітками, отримати позитивні емоції, які добре позначати-
муться на здоров’ї людини. 
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ТРИВОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ПОДОЛАННЯ 
Алла Лісовенко, 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
016 «Спеціальна освіта» Полтавського інституту економіки і права ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Науковий керівник: Євгенія Вишар, 

старша викладачка кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 
Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Питання «тривожності» розглядалось багатьма вченими, такими як 

З.Фрейд, В, Райх, Карен Хорні, Г. Салліван та Е. Фромм, Дж, Келлі, Л. І. Божо-
вич, Я. Коломінський. Дивлячись на ці праці, складається враження, що дане 
питання було завжди і не знає певного віку. Мабуть, з появою людини воно і 
стало актуальним, так як від стану тривожності залежить багато подальших 
вчинків людини.  Ось тепер і виникає здатність людини вміти справлятися з 
тривогою, яка з’являється хтозна звідки. Хтось може з тривожністю впоратися 
сам, знайшовши для себе певні пояснення, а іншим людям буває потрібна до-
помога. Тривожність – це складний процес для подолання, але з ним можна 
впоратися.  

Реальне життя людей супроводжується цілою низкою психоемоційних 
переживань. Емоції і почуття є відображенням в свідомості людського індиві-
да буденної дійсності. Науковцями виокремлюється різний за змістом, пе-
ребігом та формою спектр таких переживань, а саме, тривога, емоції, стреси [1, 
c. 5]. 

Тривога – одне із найважчих переживань. Кожному знайоме почуття 
небезпеки, яке насувається невідомо звідки, коли пітніють долоні, серце зав-
мирає, а настирливе відчуття: «Треба щось робити й терміново!» не дає 
всидіти на місці. Але що саме робити , чого побоюватися, від чого бігти — ми 
не знаємо [1, c.18]. 

Триво́жність – це індивідуальна властивість особи, риса характеру, що 
проявляється схильністю до надмірного хвилювання, стану тривоги в 
ситуаціях, якізагрожують, на думку цієї особи, неприємностями, невдачами. 
Такими ситуаціями можуть бути: деякі конфлікти, порівняння людиною себе з 
тими, хто має певну перевагу, змагання з такими людьми[10]. 

Вважається, що як психологічна проблема вона була вперше поставлена 
та спеціально розглянута в працях З. Фрейда [1, c.7].   

Тривожність проявляється відчуттям неспокою і невпевненості в своїх 
діях, переживаням реальних або передбачуваних упущень у скоєних вчинках. 
 Синонімами наукового поняття "тривожність" у повсякденній мові є такі 
слова, як "занепокоєння", "страх", "побоювання", "боязнь", "підвищена 
напруженість“. 

 Передумовою розвитку підвищеного рівня тривожності є висока чут-
ливість (сензитивність) нервової системи . 

Підвищена тривожність дитини багато в чому залежить від способів 
спілкування з нею батьків. Існує думка, що висока вірогідність розвитку три-
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вожності дитини у тих батьків, які виховують її за типом гіперпротекції (над-
мірна турботливість, безліч обмежень і заборон, постійне смикання). Під пре-
сингом суворого контролю дитина втрачає впевненість у собі, поступово втра-
чає своє психологічне здоров'я [10]. 

На психологічному рівні тривожність відчувається як напруга, заклопо-
таність, неспокій, нервозність і переживається у вигляді почуттів невизначе-
ності, безпорадності, безсилля, незахищеності, самотності, що загрожує 
невдачі, неможливість прийняти рішення та ін. [3].  

Тривожність — це риса темпераменту, яка унаслідується від батьків та 
інших рідних, тому притаманна всім людям, але виявляється індивідуально на 
різних рівнях і тому по-різному впливає на поведінку [10].   

 Тривога змінює характер поведінки, веде до посилення поведінко-
вої активності, спонукає до більш інтенсивних та цілеспрямованих зусиль і 
тим самим виконує адаптивну функцію [1, c.13].  

 Основна функція тривоги, за З. Фрейдом, – допомагати людині 
уникнути усвідомлення своїх негативних імпульсів і задовольняти їх прий-
нятним шляхом в потрібний час [1, c.9].  

Конструктивний спосіб подолання тривожності – це один із способів 
психологічного захисту та конструктивних активних методів 
нейтралізації тривожності . 

До числа конструктивних способів подолання тривожності слід відне-
сти власну активність особистості. Наприклад, звільнення від тривоги, пов'я-
заної з впливом негативної інформації про захворювання, перипетіях осіб, які 
постраждали у катастрофах, долі біженців і т.д., можна домогтися шляхом пе-
ретворення цієї інформації в активні дії: зробити щеплення, здати кров, зібра-
ти для біженців теплі речі, їжу, іграшки та ін. Головне в цьому способі подо-
лання тривожності - реальне безінерційною звільнення від ситуативної три-
вожності [4].  

Тренуйтеся. 
Найбільш потужною зброєю для контролю відчуття тривожності є прості 
фізичні вправи. Обирайте будь-яку  активність, яка вам до душі, наприклад, 
біг чи велопрогулянки, та зробіть її регулярною частиною вашого життя. 

Відмовтесь від кави. 
Тренуйтеся. 

Найбільш потужною зброєю для контролю відчуття тривожності є прості 
фізичні вправи. Обирайте будь-яку  активність, яка вам до душі, наприклад, 
біг чи велопрогулянки, та зробіть її регулярною частиною вашого життя. 

Відмовтесь від кави.  
Відмовтесь від кофеїну та лікарських засобів та речовин, які можуть 

спричинити розвиток симптомів тривожності. 
Вивчайте техніки для відчуття спокою. 
У нагоді стануть техніки глибокого дихання, медитації та покращення 

усвідомленості, а також практики, які дозволяють знизити тонус м‘язів та по-
силити відчуття спокою. 

Встановіть режим сну. 
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Намагайтесь лягати спати і прокидатись в однаковий час. Щоб покра-
щити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте пе-
реїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном.  

Тривога -  це важлива емоція, яка попереджає нас про небезпеку і мобі-
лізує до відповідних дії. У нашому мозку функціонує комплексна система три-
воги. Вона дає нам змогу вчасно помічати загрози та запобігати їм. 

Серед корисних ознак корисної тривоги можна виділити те, що вона: 
- допомагає мобілізуватися і долати труднощі; 

-  приводить до концентрації уваги [8]. 
Тривожність — це схильність переживати емоційне хвилювання, триво-

гу, що виникають у ситуаціях невизначеної загрози якійсь очікуваній події і 
виявляється у прогнозуванні несприятливого її завершення [10].  

Інтенсивність тривоги пропорційна тому змісту, який для даної людини 
має дана ситуація [2]. 

Подоланню тривожності сприяє також внесення коректив у сімейну, 
освітню, виробничу середу і всю структуру міжособистісних відносин [4]. 

Список використаних джерел: 
1.Томчук С.М., Томчук М.І. Психологія тривоги, страху та агресії  
особистості в освітньому процесі: [монографія] / Сергій Михайлович 

Томчук, Михайло Іванович Томчук. – Вінниця: КВНЗ «ВАНО», 2018. – 200 с.; 
2. Підкасистий П.І. Психологія і педагогіка, 2015. Види тривожності. 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу:https://u.to/t3bSGw ; 
 3. Підкасистий П.І. Психологія і педагогіка, 2015. Психологічні причи-

ни тривожності і способи її подолання. [Електроний ресурс]. – Режим дос-
тупу: https://u.to/Kf-RGw ; 

4. Підкасистий П.І. Психологія і педагогіка, 2015. Способи подолання 
тривожності. [Електроний ресурс]. – Режим доступу:https://u.to/3XbSGw ; 

5. Стаття “Як спорт покращує тривожність?». [Електроний ре-
сурс]. – Режим доступу: https://u.to/WP7RGw ; 

6.Тривожність: симптоми та лікування. [Електроний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://u.to/pwLSGw ; 

7. Фізичні тренування пов’язали зі зменшенням проявів тривожності. 
[Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://u.to/0wjSGw ; 

8. Тривожність. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
https://healthcenter.od.ua/psyhichne-zdorovya/tryvozhnist/; 
9. Як знизити рівень тривожності. Як знизити рівень тривожності. 

[Електроний ресурс]. - Режим доступу: https://pyrogiv.kiev.ua/yak-zniziti-
riven-trivozhnosti/;  

10. Матеріал з Вікіпедії. Тривожність. [Електроний ресурс]. – Режим 
доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki/Тривожність; 

11. Студентська бібліотека: Конфліктологія/Управління стрсами в 
конфліктних ситуаціях/Класифікація стресорів та їхніх наслідків. Ємелья-
ненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Навч. посіб. — К.: 
КНЕУ, 2003. — 315 с. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
https://buklib.net/books/25694/ .  
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12. 12 звичок, які посилюють тривожність. [Електроний ресурс]. – 
Режим доступу: https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/12-privychek-
usilivayuschih-trevozhnost-2049889.html .  

 
РУХЛИВІ ІГРИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ІНТЕЛЕКТУ 

Марія Максименко, 
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 
«Спеціальна освіта» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Від-

критий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Науковий керівник: Ольга Бацман, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та 
спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права  

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
У сучасному світі, окрім загально-трудових, інтелектуальних та фізкуль-

турно-виховних завдань, спеціальні школи мають вирішувати також проблему 
корекції та компенсації порушень фізичної функції дітей з розумово відстали-
ми, щоб підготувати їх до самостійного життя в суспільстві. .Однак, оскільки 
реалізація завдань виховання та корекційно-виховної роботи є складною че-
рез обмеженість можливостей учнів з порушеннями інтелекту в когнітивній 
сфері, педагогічний вплив та будь-яка пізнавальна та фізична діяльність, які 
мотивують таких дітей, є надзвичайно важливими корекціями. За даними В. І. 
Бондаря (2015), Н. П. Вейцмана (2017), О. А. Дмитрієва (2016), Г. М. Дульнєва 
(2019), В. М. Синьова (2010), важлива роль у цьому процесі належить спорту. 

Аналіз науково-методичної літератури показує, що автори (Н. Ж. Булга-
кова, 2011; Ю. А. Бріскін, 2016; С. П. Євсєєв, 2009) надають великого значення 
дослідженням проблеми організації фізичного виховання дітей-інтелектуалів. 
Інвалідність та вплив. Різні види фізичної активності, а саме: плавання, легка 
атлетика та елементи важкої атлетики, спортивні змагання (баскетбол, волей-
бол, настільний теніс), гімнастика, але на сьогоднішній день мало досліджень, 
які могли б науково підтвердити ефективність і вплив фізичних вправ з вико-
ристанням цієї таксономії. психоемоційні стани дітей молодшого віку для гри. 

Відомо, що посилена фізична активність забезпечує розвиток рухових 
функцій дітей, зміцнює їхнє здоров’я, сприяє інтелектуальному розвитку, ко-
ригує психічні відхилення, рухові навички, професійно-технічне навчання 
учнів з порушеннями інтелекту (Т.П. Вісковатова, 2012; С.П. Євсєєв, 2017). 
Однак фізичний вплив фізичних вправ на студентів з порушеннями інтелекту 
не тільки не вирішує їхні проблеми фізичного виховання, але й створює ряд 
важливих проблем для дослідників. 

Першочерговим завданням дослідницького проекту є пошук найбільш 
ефективних засобів і методів фізичного виховання на основі ігрової діяльності 
дітей для розрізнення віку, статі та інтелектуальної недостатності. Практика 
роботи з дітьми в спеціальних школах потребує демонстрації способів цілес-
прямованого впливу організму на дисфункцію та психофізіологічну діяльність 
учнів з порушеннями інтелекту (І.А. Марценківський, 2010; О. Ю. Пелих, 
2016). 

https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/12-privychek-usilivayuschih-trevozhnost-2049889.html
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/12-privychek-usilivayuschih-trevozhnost-2049889.html
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/12-privychek-usilivayuschih-trevozhnost-2049889.html
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У дослідженні Л.М.Шипіциної (2012) наголошувалося, що діти з пору-
шеннями інтелекту можуть досягти оптимальних рівнів фізичного та психое-
моційного стану, охоплюючи всі сфери свого особистісного розвитку, лише в 
процесі ранньої інтеграції в системну корекційно-виховну діяльність). Основ-
ними умовами та факторами, що впливають на розвиток дітей з цим захво-
рюванням, є їх власна діяльність, особливу роль відіграють заняття спортом. 

Дітям з інтелектуальними вадами, такими як аномальний фізичний ро-
звиток, обмежена адаптивність, порушення координації, низький рівень 
фізичного розвитку та фізичних функцій, а також низьке емоційне життя, по-
трібно приділяти особливу увагу при формулюванні спортивно-оздоровчої 
роботи з початкової школи. (С. А. Лих, 2010, С. І. Веневцев, 2014, М. Л. Чухло-
вина, 2014). 

В даний час є дані про те, що рухливі ігри можуть стимулювати резервні 
можливості організму та активізувати резервні компенсаторні функції, щоб 
досягти ефекту корекції та відновлення фізичного та психічного порядку 
(Є. С. Вільчковський, 2010; М. О. Козленко, 2015; О. М. Леонтьєв, 2017; С. М. 
Миколаїв, 2018; Страковська В. Л., 2019). Однак у конкретній науково-
методичній літературі недостатньо висвітлено використання ігор у роботі з 
молодшими школярами з порушеннями інтелекту та їх вплив на покращення 
їх фізичного та психічного здоров’я. 

Список використаних джерел: 
1. Всесвітня організація охорони здоров’я, «Обмежені можливості та 

здоров’я», 2020 р.: https://www.who.int/countries/ukr 
2. Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна моно-

графія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Х.: Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с. 
 

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ  
ПРИ ПРОБЛЕМАХ ОБМІНУ РЕЧОВИН 

Аліна Манник,  
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 
«Спеціальна освіта» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Від-

критий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Науковий керівник: Ольга Бацман, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та 
спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відк-

ритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Дослідник С. Н. Попов розробив комплекс фізіотерапевтичних вправ у 

вигляді макроциклів, поділених на дві фази: вступну або підготовчу та базову. 
Під час вступного (підготовчого) етапу головним завданням є подолання 
зниженої пристосованості до фізичних навантажень, відновлення рухових 
навичок і фізичних функцій, часто відстаючих від вікових стандартів, і 
досягнення бажання активно і систематично займатися фізичною культурою. 
Для цього використовуються такі види ЛФК: лікувальна гімнастика (з 
залученням великих груп м’язів), кількісна ходьба в поєднанні з дихальними 
вправами, самомасаж. Основний період призначений для вирішення інших 

https://www.who.int/countries/ukr
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питань лікування та одужання.Крім ЛГ пацієнтам рекомендують приймати 
ходьбу і біг, ходьбу, фізичні вправи, активне використання тренажерів. Надалі 
фізична активність покликана підтримати результати, досягнуті в реабілітації; 
для бігу, веслування, плавання, їзди на велосипеді, а взимку - на лижах. 
Одним із важливих факторів профілактики та лікування ожиріння є 
правильне дихання: жир повинен піддаватися окисленню, щоб вивільнити 
енергію, що міститься в ньому [1]. 

Фізіотерапія. При лікуванні та реабілітації хворих на ожиріння 
застосовується комплекс методів, найважливішими з яких є фізичні вправи та 
дієта. 

Показання: екзогенне фізичне ожиріння I, II, III, XV ступеня, 
нейроендокринне ожиріння з синдромом діенцефальної або спинномозкової 
гіпертензії. 

Протипоказання: артеріальна гіпертензія та діенцефальний криз, 
погіршення супутніх захворювань [2]. 

Найпростіший, добре зрозумілий і найважливіший метод створення 
енергетичного дефіциту - це низькокалорійна дієта. Інші запропоновані 
методи лікування ожиріння - фізичні вправи, використання добавок та 
препаратів, що знижують апетит, психотерапія, рефлексотерапія тощо, не 
вимагають спеціальної дієти, ефективні лише в невеликому відсотку випадків 
(менше 10-20%) і зазвичай результат був невеликим, втрата ваги була 
непостійною і її важко було контролювати (на 5-6% нижче вихідного рівня). 

Рухова реабілітація.Важливу роль у профілактиці та лікуванні 
ожиріння відіграє фізична активність. Кожен повинен вибрати прийнятний 
вид вправ. Вправа суворо індивідуальна. Перевантаження шкідливе, 
недовантаження марно. Тому визначати навантаження необхідно за віком, 
станом здоров’я, конституцією. 

Фізіотерапія.У лікуванні та реабілітації пацієнтів з ожирінням 
використовується комплекс підходів, найважливішими з яких є фізичні 
вправи та дієта [1]. 

Лікувальна гімнастика характеризується складом великих циклів, які 
відрізняються від двох періодів: . Вступна або підготовча та базова загальна 
фізична активність повинна бути субмаксимальною та індивідуалізованою з 
урахуванням функціональних можливостей пацієнта. Гімнастика - це вправи - 
від 5 до 45-60 в гімнастичних предметах і снарядах. Гантелі (1-3 кг), еспандери 
тощо. Вага снарядів слід збільшити і кожну вправу повторити 4-5 разів на 
початку заняття, .. а потім лише 2, щоб довести кількість повторів до 00 [5]. 

Дозований біг, біг підтюпцем.Біг є ефективним способом тренування 
серця і тіла. Під час бігу в роботі бере участь велика кількість скелетних м’язів, 
які стимулюють роботу органів, значно підвищують енергетичний обмін. 
Заняття бігу структуровані так: розминка (10-15 хвилин) перед бігом, потім 5-6 
хвилин бігу плюс ходьба (2-3 хвилини), потім відпочинок (2-3 хвилини) - так 2 
на всі заняття - 3 разів [2]. 

Дозована ходьба.Забезпечує природну та належну допомогу для всіх 
життєво важливих функцій при ходьбі. Під час вентиляції серце 
покращується, дихання поглинається, посилюється. Протягом кількох годин 
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задіяно більше 50% м’язів тіла. 10 разів [1]. 
Плавання.Плавання надає комплексний вплив на організм. Він 

покращує витривалість і підвищує життєві функції організму, як показали 
дослідження, лише для підтримки енергетичних витрат організму у воді в 2-3 
рази або більше, ніж метаболізм у стані спокою. Під час плавання 
збільшується споживання енергії. Його розмір залежить від таких факторів, 
як швидкість плавання, відстань і температура води [13]. 

Спортивні та рухливі ігри.Спорт (футбол, хокей, баскетбол, волейбол, 
теніс тощо) і спорт на свіжому повітрі займають перше місце в запобіганні 
ожирінню. Під час гри немає безперервних зусиль: періоди відносного 
напруження чергуються з перервами на відпочинок. Завдяки чудовому 
підйому настрою гра сильно впливає на центральну нервову систему, 
підвищуючи функцію життєво важливих органів. Вони сприяють розвитку 
таких якостей, таких як швидкість реакції, витривалість, сила, рівновага, 
координація рухів. Вони також тверднуть, якщо грати на вулиці в різних 
погодних умовах [1]. 

Заняття на тренажерах.Пацієнти з ожирінням ІІ класу мають зміну 
серцево-судинної функції або ознаки дистрофії міокарда, при цьому 
артеріальна гіпертензія не вище IA стадії або артеріальна гіпертензія [42]. 

Масаж при ожирінні.Метою масажу під час корекції ваги є поліпшення 
припливу крові та лімфи до тканин і органів, а також зменшення жиру в 
окремих зонах [1]. 

Масаж потрібно поєднувати з фізичними вправами: спочатку 
гімнастику, потім масаж. Корисно провести зустріч після душу або ванни. 
Хорошим результатом є самомасаж у спокійній воді, а також використання 
тональних, рухових та інших видів масажерів [5]. 

Фізіотерапевтичне лікування ожиріння. Укутування.При звичайному 
перев’язуванні голого хворого покласти на диван, накрити ковдрою з тканини, 
потім накрити лляною простирадлом, змоченою у воді температури 25-30°С, і 
добре віджати. Потім загорніть у вологе простирадло. Укутати постільну 
ковдру хворого, накрити шию сухим рушником і прикласти до чола холодний 
компрес. Після операції пацієнта ретельно витирають і укладають, 
накриваючи сухими простирадлами і ковдрами. Тривалість програми при 
порушенні обміну речовин становить 50-60 хвилин і більше. Курс лікування 
становить 15-20 процедур [2]. 

Душі.Це процедури очищення води, при яких струмені води різної 
форми, температури та тиску впливають на організм людини [2]. 

Душ Шарко - це душ високого тиску. Під час операції відстань між 
пацієнтом і душем становить 3,5-4 метри. Потік води спрямовується знизу 
вгору на ноги, спину, передню і бокові частини тіла спочатку через 
вентилятор, а потім через компактний потік води. Для досягнення бажаного 
ефекту ці операції виконуються кілька разів в одному порядку. Процес 
здійснюється за допомогою вентиляційного повітряного потоку при 
оптимальній температурі. Уникайте струменів, хребта, серця, грудей, статевих 
органів. Тривалість операції від 1-2 до 3-5 хвилин. Курс лікування 15-20 
процедур. Душ Шарко використовується для підвищення тонусу м’язів і 
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зменшення товщини жирового шару [1]. 
Підводний душ масаж - це особливий вид лікувальної процедури, при 

якій під тиском струменями масажують тіло пацієнта, зануреного у ванну. 
Водно-струменний масаж викликає сильне почервоніння шкіри, покращує 
кровообіг і лімфообіг, стимулює метаболізм тканин організму [2]. 

Магнітотерапія. Транскраніальна магнітотерапія призначена для 
зниження ваги, покращення сну, зменшення інтенсивності головного болю, 
зниження артеріального тиску та нормалізації ліпідного обміну, тим самим 
усуваючи фактори ризику цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних 
захворювань. Процедури магнітотерапії проводять щодня в положенні 
пацієнта лежачи або сидячи протягом 10-15 днів [1]. 

Ультразвукова терапія.Ультразвукова терапія використовується як 
локальний вплив на локалізоване відкладення жирової тканини. Покращує 
місцевий кровообіг і лімфообіг, тим самим посилюючи насиченість тканин 
киснем і метаболізм. На площу передньої поверхні стегна або передньої 
черевної стінки впливала частота ультразвуку 880 кГц, інтенсивність 1,0–1,2 
Вт/см, постійна картина нестабільних прийомів. Впливаючи на живіт або 
стегна, 15 хвилин для першого і 8 хвилин з кожного боку для другого. 
Процедуру проводять лише 10-12 разів на день, на курс [2]. 

Дієтотерапія. Метою лікувального харчування є мобілізація жиру з 
жирових запасів, зниження збудливості (апетиту) харчових центрів та 
пригнічення синтезу жиру з легкозасвоюваних вуглеводів в організмі [23]. 

Важливим аспектом лікування та відновлення ожиріння є розумна дієта, 
яка обмежує жири та вуглеводи. Знизити кількість жирів у добовому раціоні 
до 0,7-0,8 г/кг, рослинних жирів (1,3-1,4 г/кг), різко обмежити кількість 
вуглеводів - до 2,5-2,7 г/кг (добова норма 5,2-5,6). ж) /кг), в основному за 
рахунок виключення цукру, хліба, кондитерських виробів, солодких напоїв. 
Вміст білка в їжі збільшується, тим самим запобігаючи втраті білка 
тканинами, збільшуючи витрати енергії за рахунок поглинання білка і 
викликаючи ситість [1]. 

Список використаних джерел: 
1. Всесвітня організація охорони здоров’я, «Обмежені можливості та 
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2. Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна 

монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Х.: Вид. Рожко С. Г., 2017. 
488 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/countries/ukr


Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                523 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ  
КУЛЬТУРИ ПРИ ТРАВМАХ СПИННОГО МОЗКУ 

Ольга Манник,  
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 
«Спеціальна освіта» Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Від-

критий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Науковий керівник: Ольга Бацман, 

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та 
спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відк-

ритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Травми хребта та спинного мозку є одними з найсерйозніших травм. 

На них припадає 6-9% всіх переломів кісток скелета. Значна кількість пост-
раждалих – молоді люди. 20-40% закритих ушкоджень хребта ускладнюють-
ся ушкодженнями спинного мозку різного ступеня тяжкості. Інвалідність 
при ускладнених травмах хребта становить 85 %. 

Летальність у цій групі хворих - від 25% до 95% [1]. Тяжкість ушко-
дження хребта та високий відсоток глибокої втрати працездатності дозволяє 
віднести ці ушкодження до найбільш важких і соціально значущих, а питан-
ня реабілітації таких хворих до соціально значущих. 

Якщо в 50-х роках в СРСР травми хребта становили 0,2-0,3% від зага-
льної кількості ушкоджень опорно-рухового апарату, а в 60-ті роки їх кіль-
кість досягала 4,1%, то в 2000 році частота ускладнень травм хребта стано-
вила вже 9-12. % - понад 400 разів [2]. 

Проблема компенсації та відновлення функцій організму є однією з 
найактуальніших біологічних, психологічних та соціальних проблем, від 
своєчасного та правильного вирішення якої залежить відновлення особисті-
сного та соціального статусу хворих, зокрема, з ускладненими ушкодження-
ми спинного мозку. У лікуванні таких хворих значну роль відіграють препа-
рати, що сприяють швидкій фізичній реабілітації організму.Реабілітаційні 
заходи спрямовані на підвищення працездатності, попередження контрак-
тур та інших ускладнень [2]. 

Лікувальні фізичні вправи допомагають зміцнити хребет і підтримати 
його м’язи, зв’язки і сухожилля. Більшість цих вправ спрямовані не тільки на 
спину, але і на м’язи живота, сідниць і стегон.Міцний м’язовий корсет знімає 
біль, оскільки забезпечує підтримку хребта, утримуючи його в правильному 
положенні та полегшуючи рух. Активні рухи пошкодженої частини тіла за-
побігають атрофії м’язів, покращують кровообіг і лімфообіг, функцію внут-
рішніх органів (легенів, серця, кишечника та ін.), прискорюють процес зро-
щення кісткових уламків [20]. 

Результати реабілітації суперечливі, але в цілому свідчать про досить 
низьку ефективність. Так, Ю.Д. Арбатська [1] наводить відсоток одужання 
хворих після травми спинного мозку від 16,8 до 32,8 за даними О.Г. Когана і 
Б.Ж.І. Найдін (1989) позитивний результат реабілітації хворих на ТГСМ спо-
стерігається лише у 8,4%, В.О. Задовільний ступінь компенсації функцій 
Епіфанов виявляє в 24%, недостатній - у 46% і незадовільний - у 20% випад-
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ків.Останнім часом спостерігається зростання тяжкості травматизму, що 
обумовлено зростанням техногенних і природних катаклізмів, розвитком 
усіх видів транспорту, особливо автомобільного, його швидкості, зростанням 
висотного будівництва та інших факторів. 

У багатьох випадках причиною низької ефективності реабілітації є не 
методичні та економічні чинники, а пасивність самих інвалідів, які, заспоко-
ївшись прості навички самообслуговування, втратили мотивацію до пода-
льших фізичних навантажень.Інваліди обмежені досягнутим рівнем оду-
жання, самоізолюються та замикаються у власному стані, з якого їх дуже 
важко вивести звичайними методами. Мудрий Воунг, (2003). М.А. Леонтьєв, 
О. Д. Овчинніков (2005) вказують, що серед факторів, що ускладнюють від-
новлення локомоції, певне значення мають тривожно-депресивні розлади. 
Високий середній бал депресії спостерігається у амбулаторних пацієнтів. Все 
це дає підстави стверджувати, що проблема фізичної реабілітації залишаєть-
ся актуальною і потребує подальшого вивчення.На сьогоднішній день недо-
статньо розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо розробки мето-
дів фізичної реабілітації в пізньому відновному періоді хворих з травматич-
ними захворюваннями спинного мозку. 

Список використаних джерел: 
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Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

Дегенеративно-дистрофічні ураження опорно-рухового апарата викли-
кають великий інтерес у наукових працівників, лікарів, масажистів оскільки 
сьогодні росте число хворих серед дітей.Порушення опорно-рухового апарату 
посідають одне з перших місць у соматичній патології дітей. За статистични-
ми даними МОЗ України, захворювання опорно-рухового апарату посідають 
третє місце після серцево-судинних й онкологічних захворювань [1].Одним з 
основних завдань фізичного виховання є зміцнення здоров’я, корекція і 
профілактика захворювань; поліпшення функціонального стану і попере-
дження прогресу хвороби; зняття стомлення і підвищення адаптаційних мо-
жливостей організму. Шкільний вік є сприятливим до залучення дитини до 
постійних вправ з фізичного виховання, метою яких є збереження стійкості 

https://www.who.int/countries/ukr
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до захворювань і деформації опорно-рухового апарата.В медицині вивчення 
цього питання з реабілітаційної точки зору є більш доцільним та ефектив-
ним. 

Аналіз науково-дослідної літератури показав, що основними причинами 
виникнення порушення постави автори вважають фіксовані пози, неправиль-
не положення тіла стоячи і сидячи, не відповідність дошкільних, шкільних 
меблів гігієнічним нормам, асиметричне розташування важких предметів в 
руках, гіподинамію, не інформованість дітей та батьків щодо профілактики 
правильної постави. 

Проводити корекційну роботу потрібно тільки з урахуванням призна-
чень лікаря-ортопеда. Інструктор ЛФК здійснює індивідуальний підхід до 
дітей, диференціюючи навантаження, характер вправ, послідовність, три-
валість, підбираючи програму відповідно до діагнозу дитини. 

Під час підбору вправ потрібно дотримуватися певної послідовності. 
Спочатку виконуються вправи, які вимагають меншої напруги для розвитку 
м’язів плечового пояса, рук і спини, а потім вправи з великою напругою для 
зміцнення м’язів ніг і живота. Такий підбір вправ ефективний для зміцнення 
м’язів спини і живота в дітей, для вироблення правильної постави. 

Систематичні заняття з дітьми сприяють правильному формуванню сто-
пи.У дітей з добрим зведенням стоп значно раніше формуються різні рухові 
навички (біг, правильна ходьба, стрибки). З удосконаленням рухів у дітей ро-
сте інтерес до них. 

Важливою проблемою залишається правильний підбір коригуючих 
вправ у поєднанні з додатковими реабілітаційними заходами, такими, як: ма-
саж, плавання, які підсилюють їх ефективність. Підбір здійснюється з ураху-
ванням виду порушень постави і фізіологічної індивідуальності, їх дозування, 
а також облік помилок при їх виконанні та їх виправлення.  

На думку більшості авторів, підбираючи вправи корекційної спрямова-
ності, необхідно орієнтуватися на статичні вправи, які зміцнюють м'язи без 
навантаження на опірні елементи і не використовувати рухи великої ампліту-
ди, що викликають розтягнення зв'язкового апарату хребта. 

У процесі проведення корекційноїпрограми слід дотримуватись основ-
них фізіологічно обумовлених педагогічних принципів: індивідуального під-
ходу; свідомого виконання вправ; поступового збільшення фізичного наван-
таження; систематичності занять; новизни й різноманітності засобів; поєд-
нання загального та спеціального впливу на весь організм дитини й на ослаб-
лені м’язові групи, ураховуючи клінічні особливості кожної ортопедичної па-
тології. 

Комплексне застосування основних засобів і форм фізичної реабілітації 
дозволяє досягти найбільшої ефективності у корекції порушень опорно-
рухового апарату.  

Основні реабілітаційні заходи при захворюваннях ОРА включаються в 
себе: ЛФК, лікувальній масаж та фізіотерапевтичні процедури. В загальному 
вигляді особливості реабілітації дітей є наступними: ранній початок реабілі-
таційних заходів; комплексність використовуваних методів і засобів віднов-
лення; своєрідні етапи реабілітації; система довгострокового планування, що 
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включає реабілітаційний прогноз і терміни відновлення пацієнта; система то-
чного дозування, оперативного контролю та корекції фізичного навантажен-
ня; експертна оцінка ступеня клініко-функціонального стану дітей. 

Список використаних джерел: 
1. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник. К.: Олімпійська 

література, 2010. – 486 с. 
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Психологічний стан та психічне здоров’я під час військових дій є  

вкрай важливим. Багато людей переживають виснаження, спустошення, 
втому, відчувають тривогу й паніку. У стані паніки важко контролювати вла-
сні думки та емоції.  Люди похилого віку більш вразливі, тому стан масової 
тривоги та страху негативно впливає не лише на їх емоційну сферу, а й фізич-
ну. Тому варто у цей не простий час приділити  увагу своїм батькам, бабусям, 
дідусям. 

Психологи сформулювали корисні поради, як опанувати себе в кри-
тичних умовах, як допомогти близьким та підтримувати здоровий 
психічний стан в критичних умовах [2]. 

Перш за все, для протистояння стресу потрібно об’єднуватися. Сім’я має 
згуртуватися. Це допоможе вистояти всім – літнім батькам, дітям, підліткам. 
Ось як це краще зробити. Підтримувати постійний зв’язок, незалежно від то-
го, в одному місті ви живете чи в різних. Варто телефонувати літнім членам 
родини вранці та ввечері, не проявляючи власну тривогу та страхи. Під час 
розмов слід бути впевненими та спокійними. Передавайте слухавку дітям та 
онукам – нехай вони піднімуть настрій стареньким. При цьому важливо домо-
витися, що ви зв’язуєтеся по 10 разів на день, не скидаєте дзвінок. Важливо 
зазначити, що такі дзвінки мають бути не проявом контролю, а турботою. Як-
що ви живете неподалік один від одного, навідуйтесь частіше, нехай це будуть 
навіть десятихвилинні зустрічі[3]. 

Необхідно проговорити план дій на випадок кризи та бути готовими до 
всього. Розробіть та обговоріть план максимально конкретно, за пунктами – 
від документів та аптечки до точки збору. Така послідовність та ясність заспо-
коїть літніх людей. 

Не відмахуватися від прагнення літніх людей запастися продуктами. Це 
нормальна реакція людей, які пам’ятають війну та голод. Допоможіть своїм 
близьким зробити закуп, якщо запаси в коморі їх заспокоять. Будьте терплячі, 
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не критикуйте.Піклуватися про здоров’я своїх літніх людей. Запитайте, чи всі 
ліки вони мають, яке в них самопочуття тощо. Якщо необхідно поповнити ап-
течку, особливо коли йдеться про ліки від хронічних захворювань, допоможіть 
їм у цьому. Якщо треба отримати новий рецепт на ліки, допоможіть у цьому 
також. Бажано, щоб у людей, які страждають серцево-судинними захворю-
ваннями, був власний тонометр – допоможіть близькій людині придбати його 
та навчіть користуватися[1]. 

Обговорити, скільки, де саме та які новини дивитися та слухати. Пояс-
ніть, що наразі велика кількість інформації є провокативною та неправдивою, 
а отже може зашкодити. Разом оберіть одне чи кілька ЗМІ, яким ви довіряєте, 
і подбайте, щоб ваші рідні не стали жертвами фейків[3]. 

Частіше обійматися. Переоцінити важливість дотиків просто неможли-
во, і наразі вони потрібні як ніколи. Так проявляється ваша любов і турбота, 
дарується почуття захищеності, потрібності, знімається безліч психологічних 
та фізіологічних проблем [1]. 

Заохочувати до компанії та спілкування. Люди літнього віку потребують 
спілкування, тому не варто обмежувати своїх близьких у дзвінках та зустрічах 
з друзями, колегами тощо. Проте слід зауважити, що спілкування з деякими 
людьми може принести не полегшення, а сум, тривогу та токсичні емоції. Від 
таких знайомих слід на час дистанціюватися задля власного благополуччя. 

Не варто дискутувати з літніми людьми про політику. Розлад у відноси-
ни дорослих дітей та батьків наразі особливо гостро вносить відсутність єднос-
ті в оцінці того, що відбувається. Не забувайте, що ви зараз чи не єдина опора 
та підтримка для своїх близьких. Зараз час єднання та допомоги. Відкладіть 
з’ясування світоглядних питань на потім [1]. 

Якщо ви спостерігаєте надмірну дестабілізуючу тривогу чи панічну ата-
ку у літньої людини, вживайте наступних заходів:не йдіть з людиною на пря-
мий фізичний контакт; зверніться до людини голосом; говоріть чітко і твердо; 
спокійним голосом нагадайте людині, що вона знаходиться у безпечному міс-
ці (якщо це так); фокусуйте її увагу на тому, що можна побачити, почути та 
відчути навколо; не запитуйте, а натомість давайте вказівки, наприклад: “По-
дивись на мене. Скажи своє ім’я. Скажи мені, де ти. Підведись. Пий”; прослід-
куйте, щоб всі базові речі людина почала виконувати сама[2]. 

Не забувайте про літніх людей, які поруч з вами: сусіди, колеги, просто 
бабуся в магазині. Допомагайте самотнім стареньким, якщо маєте таку мож-
ливість. Не залишайтеся байдужими до інших у цей час.Усе буде добре! Усе 
буде Україна! 

Список використаних джерел: 
 1. Гасанова Л. Як допомогти літнім людям впоратися із триво-
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За сучасними науковими відомостями, фізична рекреація – органічна 
частина фізичної культури, специфічним змістом якої є рухова діяльність, 
спрямована на задоволення потреби людини активно відпочивати для адап-
тації, відновлення, зміни діяльності, а також удосконалення особистої консти-
туції як фізичної, так і духовної [1]. 

Сучасне суспільство характеризується кризовими явищами, що обумов-
люють виникнення та розповсюдження в підлітковому середовищі такого со-
ціального феномену як негативні форми поведінки. За статистичними відомо-
стями, кількість підлітків із негативними формами поведінки має тенденцію 
до зростання, тому фахівці розглядають проблему поширення негативних 
форм поведінки серед підлітків як загрозу для особистісних ресурсів українсь-
кої держави. 

Підлітковий вік є кризовою стадією розвитку особистості. Фізична не-
стабільність, риси характеру, що ускладнюють спілкування, емоційна незрі-
лість, несприятливі мікро- й макросоціальні відносини – усі означені фактори 
розглядаються як ризики, що ускладнюють особистісний розвиток і соціальне 
формування підлітка [2]. Відтак, актуальним вбачається здійснення наукових 
розвідок, присвячених пошуку сучасних і дієвих шляхів профілактики соціа-
льно-негативних форм поведінки підлітків, зокрема, вивчення можливостей 
їхнього залучення до рекреаційної діяльності з метою формування психологі-
чно та фізично здорової особистості підлітка, зорієнтованої на дотримання 
філософії здорового способу життя. 

Нами комплексно вивчене питання щодо сучасних педагогічних техно-
логій використання рекреаційних заходів для профілактики соціально-
негативних форм поведінки підлітків, що дозволило зробити такі основні спо-
стереження. Встановлено, що погіршення соціальної ситуації в Україні остан-
німи роками призвело до збільшення кількості дітей, що живуть у винятково 
складних соціальних умовах. У той же час визначено, що складності підлітко-
вого віку становлять суттєву педагогічну та соціальну проблему – саме в цьому 
віці формуються стійкі форми поведінки, риси характеру, способи емоційного 
реагування; це пора досягнень, становлення власного «Я», соціальної позиції. 
Найбільш важливим моментом психофізіологічного розвитку підлітка є ста-
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тевий розвиток, статева ідентифікація, що складають дві лінії єдиного процесу 
психосексуального розвитку. На психофізіологічному рівні дискомфорт підлі-
тків пояснюється різними причинами: нестійкістю емоційної сфери; особли-
востями вищої нервової діяльності; високим рівнем ситуативної тривожності; 
невротичними розладами. За результатами аналізу сучасних наукових відомо-
стей визначено, що зміст психічного та особистісного розвитку підлітка стано-
вить формування його самоусвідомлення. Однією з найважливіших рис, що 
характеризують особистість підлітка, є поява стійкості самооцінки та образа 
«Я», формування «Я-концепції». Важливим змістом самосвідомості підлітка є 
образ його «Я-фізичного». Суттєвою основою складності підліткового віку є 
накопичення дефектів виховання, у тому числі, пов’язаних зі складною соціа-
льно-економічною та політичною ситуацією в Україні, що раніше не мали 
проявів унаслідок недостатньої самостійності дитини, відносно неширокої 
сфери її діяльності та спілкування. Тут і виявляються різні дефекти виховання, 
дефекти розвитку особистості, зокрема, пов’язані з соціально-негативними 
поведінковими проявами. Встановлено, що ситуація розвитку підлітка (фізіо-
логічне, психічне, особистісно-характерологічні особливості підлітка) перед-
бачає кризи, конфлікти, труднощі адаптації до соціального середовища. У цей 
період підліток потребує допомоги дорослих, особливо кваліфікованої підт-
римки психологів і педагогів, пошуку сучасних підходів до профілактики соці-
ально-негативних форм поведінки підлітків. Водночас підвищеним попитом 
користується система рекреаційних послуг, які не пов’язані зі шкільною про-
грамою з фізичної культури. 

Визначено, що рекреаційні заходи у системі фізичного виховання підлі-
тків має включати:  

- оцінку факторів, що впливають на охоплення школярів рекре-
аційними заняттями;  

- оцінку умов організації процесу навчання; 
- оцінку вихідного рівня фізичного стану школярів;  
- розробку рекреаційних програм; 
- проведення рекреаційних заходів;  
- визначення ефективності впливу застосованих рекреаційних 

впливів (за показниками психофізичного стану підлітків). 
Методологічним підґрунтям запропонованих рекреаційних технологій 

є: ключові принципи розробки педагогічних технологій та їх класифікаційні 
параметри; відправні положення педагогіки та психології щодо корекційно-
розвивальної спрямованості змісту навчання та виховання підлітків; органі-
заційно-методичні, педагогічні та психологічні аспекти організації рекреацій-
ної діяльності школярів; результати досліджень соціальної перцепції в процесі 
взаємодії людини з людиною. 

Впровадження цих технологій реалізовується на етапах педагогічного 
експерименту, а їх ефективність визначається згідно обґрунтованих критеріїв, 
до яких віднесені: показники, що відображають структуру мотивації підлітків 
до рекреаційних занять; показники, що відображають рівень тривожності під-
літків; показники самооцінки здатності підлітків до саморегуляції психічних 
станів, адекватних поведінкових реагувань, зорієнтованості на дотримання 
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філософії здорового способу життя; показники, що відображають рівень фізи-
чної працездатності підлітків.  

Умовами реалізації таких технологій передбачене здійснення поточного 
коригування форм, методів і засобів впливу з метою забезпечення достатньої 
ефективності впливів, передбачених способами використання рекреаційних 
заходів для профілактики соціально-негативних форм поведінки підлітків, що 
обумовлює здійснення оцінки застосованих впливів згідно з обраними крите-
ріями ефективності. Оцінка ефективності здійснюється для визначення пов-
ноти вирішення завдань на кожному з етапів впровадження цих технологій. 

Ефективність технологій профілактики соціально-негативних форм по-
ведінки підлітків підтверджена статистично достовірними змінами до-
сліджуваних показників підлітків, де підвищується рівень мотивації до занять 
рекреаційною діяльністю, до здорового способу життя; підвищується рівень 
теоретичної підготовленості підлітків із питань саморегуляції психічних 
станів і поведінкових проявів, довільної релаксації та самонавіювання. Систе-
матичне відвідування рекреаційних занять забезпечує достовірні позитивні 
зміни у профілях настрою підлітків, обумовлюючи суттєве зменшення триво-
жно-агресивних груп і збільшення енергійності й активності. Застосовані ме-
тоди профілактики соціально-негативних форм поведінки підлітків сприяють 
зниженню рівня агресивності та конфліктності у підлітків. Отже, проведений 
аналіз підтверджує преваги технологій використання рекреаційних заходів 
для профілактики соціально-негативних форм поведінки підлітків, а резуль-
тати порівняльного аналізу показників дозволили довести її ефективність. 
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Для України, як і для інших країн світу, цукровий діабет – проблема не 

тільки медична, але й соціальна.Поширеність захворювання, інвалідизація 
хворих, висока смертність зробили цукровий діабет одним із пріоритетів наці-
ональних систем охорони здоров’я усіх країн світу. Щороку у світі кількість 
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хворих на ЦД збільшується на 7 млн осіб, реєструється близько 3 млн смерте-
льних випадків, пов’язаних із діабетом, кожні 10 секунд від цієї хвороби поми-
рає одна людина.В останні десятиліття відзначається різке зростання захво-
рюваності на цукровий діабет. Кожні 10–15 років кількість хворих на цукровий 
діабет (ЦД) подвоюється. Так, у світі налічується близько 35 млн хворих 
і приблизно така ж кількість вважається невиявленою [1]. Вивчення пошире-
ності цієї хвороби в  нашій країні показало, що число хворих на  ЦД становить 
1,5–3,5  % від усього населення. Цукровий діабет збільшує ризик розвитку 
ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда у 2 рази, патології нирок — 
у 17 разів, гангрени нижніх кінцівок — у 20 разів, гіпертонічної хвороби — 
більше ніж у 3 рази. Найчастіше при цукровому діабеті розвивається інфаркт 
міокарда, порушення мозкового кровообігу [1].  

Цукровий діабет 2-го типу є гетерогенним та багатофакторним захворю-
ванням, яке розвивається в  надрах метаболічного синдрому і  є основою для 
розвитку серцево-судинних захворювань, ураження нервів, очей та нирок. За-
хворюваність вища серед осіб похилого віку. Геронтологи вважають, що через 
25 років практично кожний третій житель країни буде старшим за 60 років. 
Враховуючи соціально-економічну й екологічну ситуацію в Україні, 
вірогідність непередбачуваного зростання цукрового діабету, особливо 2-го 
типу, дуже значна.  

Лікування та реабілітація хворих на ЦД є не менш складним завданням, 
ніж терапія інших ендокринних захворювань або порушень обміну речовин. 
Вибір тактики лікування та реабілітації залежить від типу діабету, клінічного 
перебігу, стадії розвитку хвороби тощо. Завдяки правильній терапії діабету лі-
карі не лише продовжують життя хворому, але й  затримують або попереджу-
ють розвиток пізніх ускладнень хвороби.  

Важливим у  лікуванні та реабілітації при цукровому діабеті 2-го типу 
в дорослих є узагальнення досвіду застосування засобів фізичної реабілітації. 
Незважаючи на наявні підтверджені факти того, що значну частку випадків 
діабету та його ускладнень можна попередити за допомогою раціонального 
харчування, регулярної фізичної активності, підтримання нормальної маси 
тіла, ці засоби фізичної реабілітації (лікувальна фізична культура (ЛФК), ліку-
вальна ходьба, фізіотерапія) ще не мають широкого застосування. Відомо, що 
основним засобом корекції рівня глюкози у крові є застосування замісної те-
рапії інсуліном, протидіабетичними препаратами та препаратами, що змен-
шують активність протиінсулярних позапанкреатичних чинників [2]. 

Однак у роботах багатьох науковців зазначається, що сучасний комплек-
сний підхід до лікування цукрового діабету 2-го типу включає також зміну 
способу життя (корекцію режиму харчування та маси тіла, збільшення фізич-
ної активності), навчання хворих (здійснення самоконтролю рівня глікемії), 
проведення ранньої профілактики та лікування пізніх ускладнень [1]. Проте 
значна кількість ускладнень цукрового діабету обмежує призначення загаль-
ноприйнятого медикаментозного лікування хворим на ЦД і зумовлює необ-
хідність застосування комплексної фізичної реабілітації, що повинна включа-
ти лікувальну фізичну культуру, дієтотерапію, лікувальну ходьбу, гідротера-
пію, фізіотерапію та інші засоби. Фізична реабілітація є ефективною, її дія є не 
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лише симптоматичною, а й може бути спрямована на окремі ланки патогене-
зу. Крім засобів лікувальної фізичної культури, застосовують лікувальний ма-
саж, фізіотерапію. На необхідності проведення комплексної терапії 
і дотриманні мультидисциплінарного підходу в реабілітації пацієнтів, які 
хворіють на цукровий діабет 2-го типу, наголошувало багато науковців [1].  

Так, у  роботах Н.  Гордон, Н.В.  Мацегоріної відзначається, що фізична 
активність підвищує загальну чутливість організму до інсуліну на 40 %. 
Найбільше зростання чутливості організму до інсуліну спостерігається у перші 
48 годин після 45-хвилинних фізичних вправ і виражається у  двократному 
збільшенні інсулінстимульованого синтезу глікогену [1].  

Відповідно до рекомендацій С.А. Калмикова, заняття лікувальною гім-
настикою будуються за методикою з навантаженням, що поступово підви-
щується [2].  

Дуже важливим фактором при лікуванні діабету вважається регуляр-
ність занять із  використанням фізичних навантажень, тому що перерва 
у тренуваннях у понад 2 дні призводить до зниження підвищеної чутливості 
м’язових клітин до інсуліну, досягнутої поперед німи тренуваннями. Почина-
ти фізичні тренування рекомендується з програми дозованої ходьби або робо-
ти на велоергометрі (тредмілі). Ці види рухової активності адекватні навіть 
для літніх малорухливих людей. Вони дають змогу поступово долучитися до 
регулярних аеробних тренувань з використанням інших видів навантажень. 
Утім, одностайної думки щодо застосування засобів фізичної реабілітації саме 
при цукровому діабеті 2-го типу не існує, в науковій літературі приводяться 
суперечливі дані про дозування та інтенсивність вправ на різних етапах 
фізичної реабілітації. 

Аналіз та узагальнення літературних джерел свідчить про те, що пошук 
та розробка ефективних програм реабілітації хворих на цукровий діабет 2-
го типу є актуальною проблемою сучасної медицини. Особливу увагу 
в програмах реабілітації необхідно приділяти засобам фізичної культури. 
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Соціально-економічні умови дійсності пред’являють підвищені вимоги 
до рівня соціальної адаптації всіх груп населення нашої країни, проте саме 
особи з порушенням інтелекту відчувають при цьому найбільші труднощі. 
Протягом останнього часу в світі відбулися істотні зміни в розумінні проблеми 
інтелектуальної інвалідності, все активніше розглядається питання про рівно-
правну спільну діяльність осіб з цією нозологією з іншими членами суспільст-
ва, однак існує цілий ряд аспектів, що цьому перешкоджають. Проблема соці-
альної адаптації складна, мало вивчена і суперечлива, як і всі проблеми, що 
знаходяться на межі біологічного і соціального в людині [3]. 

Соціальна інтеграція є основним механізмом взаємодії особистості і со-
ціального середовища (пристосування до нових умов, прийняття нових соціа-
льних ролей і правил суспільної поведінки). Процес соціальної адаптації є ви-
раженням соціальної активності особистості, що проявляється внаслідок її ді-
яльності. Соціальна активність, у класичному розумінні, може виступати і як 
міра, і як важлива умова соціальної адаптованості особистості [3]. 

Категорія осіб з відхиленнями в стані здоров’я є найбільш соціально ак-
тивною та перспективною з точки зору соціальної адаптації для подальшого 
формування трудового резерву сучасного суспільства рівних прав і можливос-
тей. Для цієї категорії осіб перенесені і порушення інтелекту та їх наслідки є 
причиною істотного ускладнення процесу природної соціальної адаптації. 
Тривалість процесу реабілітації, рухові порушення призводять до значних об-
межень життєдіяльності, в тому числі і до різкого зниження темпів або повно-
го припинення процесу соціальної адаптації, пов’язаного з отриманням осві-
ти, можливістю працевлаштування, формуванням соціальних контактів [1]. 

Сформована кризова ситуація зі станом здоров’я дітей з порушенням ін-
телекту обумовлена і недооцінкою соціальної ролі адаптивної фізичної куль-
тури. Гостро стоїть проблема впровадження в практику нових оздоровчих тех-
нологій з більш ефективним використанням безмедикаментозних засобів і 
методів адаптивної фізичної культури – досить ефективних, а в деяких випад-
ках і єдино доцільних для повного або часткового повернення дітей з пору-
шенням інтелекту до нормального соціокультурного життя. Адаптивна фізич-
на культура сприяє згладжуванню і подоланню безлічі відхилень, оскільки 
саме рух здійснює той безпосередній зв’язок дітей з порушенням інтелекту з 
навколишнім світом, що лежить в основі розвитку їхньої соціальної активності 
в цілому. 
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Пошук шляхів оптимізації інтеграції дітей з порушенням інтелекту в 
суспільство, як однієї з найбільш складних категорій, обумовлює актуальність 
визначення нових методологічних підходів у практиці їхньої соціальної адап-
тації та інтеграції. 

Головна мета навчання й виховання осіб із порушеннями інтелекту – 
повноцінна інтеграція в суспільство, їхня спроможність нарівні з тими, хто не-
се соціальні навантаження, сприймати інтелектуально-естетичні цінності сус-
пільства, опанувати морально-етичні норми людських взаємин. Але потрібно 
зауважити, що досягнення поставленої мети можливе лише за наявності від-
повідних умов для розвитку та виховання осіб цієї категорії [3]. 

Світова тенденція щодо зростання числа дітей із вадами інтелекту спо-
нукає наукове співтовариство до шляху пошуку найбільш ефективних педаго-
гічних методів і прийомів, що сприяють їхній успішній соціалізації, яка дося-
жна лише за умови мобілізації всіх компенсаторних можливостей дітей [2]. Та 
обставина, що в дітей із вадами інтелекту простежено тісний взаємозв’язок 
між фізичним станом, фізичною підготовленістю і розвитком психофізичних 
якостей [2], дає підстави стверджувати, що спеціально організований процес 
адаптивної фізичної культури не лише сприяє нівелюванню наслідків відста-
вання у фізичному розвитку дітей цієї нозології, але також забезпечує активі-
зацію пізнавальних процесів учнів, що чинить позитивний вплив на їхній 
психофізичний розвиток. Отже, соціальна інтеграція дітей із вадами інтелекту 
є комплексною проблемою підвищення рівня їхнього соматичного здоров’я, 
працездатності, рухової активності й розвитку психофізичних здібностей [2]. 

Згідно з даними літературних джерел, особливостями розвитку дітей і 
вадами інтелекту, простежено відставання показників фізичного розвитку, 
зниження координаційних здібностей, зниження рівня розвитку м’язової сили 
й уповільнення розвитку швидкісно-силових якостей, що істотно впливає на 
розвиток моторики таких дітей [2], порівняно з їхніми практично здоровими 
однолітками. Спеціалісти намагаються коригувати недоліки, характерні для 
дітей цієї категорії, використовуючи можливості адаптивної фізичної культу-
ри. 

Основними засобами адаптивної фізичної культури дітей з вадами інте-
лекту є фізичні вправи, спрямовані на формування й усебічний розвиток їхніх 
психофізичних здібностей. На сьогодні теоретично обґрунтована та експери-
ментально перевірена ефективність методик використання засобів адаптивної 
фізичної культури, що дає змогу досягти істотного покращення в психофізич-
ному розвитку дітей з вадами інтелекту, що сприяє їхній соціалізації. 

Одним із пріоритетів у сучасній освіті осіб із порушеннями інтелекту є 
пошук і реалізація освітніх технологій, спрямованих на подальший розвиток 
їхньої інтелектуальної діяльності. Активне й повноцінне оволодіння матеріа-
лом шкільної програми розширює для дітей цієї нозології можливості продо-
вження освіти в середніх і вищих навчальних закладах, підвищуючи якість їх-
ньої підготовленості до життя, до праці в різних сферах виробництва, до успі-
шної інтеграції в суспільство [1]. 

Для виконання оздоровчих, освітніх, виховних, соціальних і корекцій-
них завдань адаптивної фізичної культури дітей із вадами інтелекту пропону-
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ються педагогічні технології занять, що включають використання універсаль-
них спортивних комплексів у позаурочний час. У програми адаптивної фізич-
ної культури дітей із вадами інтелекту пропонується включати додаткові ком-
плекси фітбол-гімнастики, «малої» акробатики, оздоровчої аеробіки, артику-
ляційної гімнастики, які позитивно впливають на рухову сферу та водночас 
сприяють соціальній інтеграції дітей [1]. 

Напрацювання фахівців [1, 2] у цій галузі свідчать про те, що соціальна 
інтеграція дітей із порушеннями інтелекту засобами адаптивної фізичної ку-
льтури забезпечує не лише зміцнення здоров’я, розвиток комунікативних зді-
бностей, а й формування мотивів і розуміння корисності виконання фізичних 
вправ. 

Отже, одним із найбільш ефективних способів досягнення соціальної ін-
теграції дітей із вадами інтелекту є заняття адаптивною фізичною культурою, 
засобами якої забезпечується не лише зміцнення здоров’я, розвиток комуні-
кативних здібностей, а й формування мотивів і розуміння корисності вико-
нання фізичних вправ. Формування в осіб з особливими потребами необхідно-
сті в регулярних заняттях адаптивною фізичною культурою сприятиме підви-
щенню їхнього рівня соціальної інтеграції та позитивно вплине на соціально-
культурний і моральний розвиток суспільства в цілому. 
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Останнім часом значно зріс інтерес до проблеми допомоги дітям із 

функціональними та органічними вадами розвитку, в тому числі і дітям із по-
рушеннями зору. Порушення функції зорового аналізатора викликає ряд 
відхилень у фізичному і психічному розвитку дитини. У зв’язку з труднощами, 
що виникають при наслідуванні та оволодінні просторовими уявленнями і ру-
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ховими діями, порушується правильна поза при ходьбі, бігу, координація 
рухів. Вимушене зниження рухової активності, низький розвиток м’язової си-
ли, супутні соматичні захворювання, різні порушення опорно-рухового апара-
ту, носять стійкий характер, типовий для дітей з вадами зору [1]. Зміни здо-
ров’я дітей тісно взаємопов’язані з функціями органу зору, а саме захво-
рювання внутрішніх органів, нервової системи і хребта часто поєднуються зі 
слабозорістю, порушеннями акомодації [3]. 

Вади зору – один із найпоширеніших видів порушень здоров’я. Через 
зорове сприйняття людина отримує 90–95 % інформації про навколишнє се-
редовище. Основною функцією зорового апарату є гострота зору, яка в нормі 
приймається за 1,0. Збудження зорових нервів потоком фотонів активізує ро-
боту гіпоталамуса, що призводить до активізації роботи всіх внутрішніх ор-
ганів і систем організму [3]. 

З різних несприятливих причин можуть виникати порушення зору. Во-
ни можуть бути наслідком травм, інфекцій, інтоксикацій, уражень нервової 
системи, хвороб обміну речовин, порушень постави, перенапруження зорово-
го аналізатора, недостатнього освітлення, невідповідності зовнішніх умов при 
виконанні дрібної зорової роботи. Порушення зору часто виникають вна-
слідок поєднання декількох чинників. З’являється відчуття важкості та різі в 
очах, головний біль, знижується гострота зору. Найбільш поширеними пору-
шеннями зору є спазм акомодації, короткозорість, далекозорість, астигматизм 
і косоокість [2]. 

Терапія та реабілітація дефектів зору повинна бути комплексною. Вона 
передбачає використання ЛФК разом із масажем, фізіотерапією, загартуван-
ням, гігієнічними та оздоровчими заходами у режимі праці та відпочинку. Го-
ловним діючим чинником серед них є фізичні вправи. Необхідність їх за-
стосування зумовлюється багатостороннім впливом на організм. Насамперед, 
вони підвищують загальний тонус, активізують діяльність ЦНС, серцево-
судинної, дихальної та інших систем організму, стимулюють обмінні процеси, 
забезпечують перерозподіл м’язового напруження, зміцнення м’язів ока [3]. 

Знаючи закономірності розвитку зору та гігієнічні рекомендації для ви-
конання зорової роботи доцільно, не очікуючи прояву порушень акомодації 
чи зорової втоми, використовувати різні види зорової гімнастики для попере-
дження вад зору. Важливе значення для збереження гарного зору має також 
раціональне харчування з включенням адаптогенів, харчових добавок з 
мікроелементами, вітамінами та антиоксидантами. Необхідно також попе-
реджувати та вчасно коригувати вади постави у користувачів комп’ютерної 
техніки. Систематичні заняття фізичними вправами тренують людину, спри-
яють виникненню і закріпленню нових умовних рефлексів, руйнують стерео-
тип неправильного утримання тіла [1]. 

При виявленні дефекту зору потрібно негайно приступити до його 
ліквідації. Насамперед, необхідно організувати правильний режим дня, нала-
годити збалансоване харчування, застосувати засоби адаптивної фізичної 
культури. Остання використовується у вигляді ЛФК, лікувальної гімнастики, 
мануальної терапії, масажу тощо [1]. 
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Завданнями ЛФК є покращення емоційного стану і нормалізація основ-
них нервових процесів; покращення діяльності серцево-судинної, дихальної та 
травної систем, обмінних процесів; зміцнення ослаблених м’язів спини і тулу-
ба, підвищення рівня силової та загальної витривалості; формування і удоско-
налення рухових навичок і покращення загального фізичного розвитку; вихо-
вання і закріплення навички правильної постави, виправлення дефекту по-
стави та зміцнення м’язів ока [2]. 

В заняття з лікувальної гімнастики включають загальнорозвивальні і 
спеціальні вправи. Перші спрямовані на удосконалення фізичного розвитку, 
другі – на виправлення вад зору. Застійні явища в оці часто провокуються 
м’язовими порушеннями в шийній області. 42 % користувачів комп’ютерів 
мають порушення постави. Корекція постави позитивно забезпечує збережен-
ня зору [2]. Лікувальна гімнастика сприяє виправленню порушених 
фізіологічних вигинів хребта, нормалізації кута нахилу таза, положення і 
форми грудної клітки, симетричному положенню плечового пояса. Основою 
нормалізації взаємного розташування частин тіла є зміцнення природного 
м’язового корсета [2]. 

Мануальна терапія може бути використання для корекції та профілак-
тики спазму акомодації при виконанні точної зорової роботи та тривалої ро-
боти з гаджетами. Перенапруження кивального м’яза та розгиначів шиї при 
тривалому зоровому навантаженні призводить до гіпертонусу чи гіпотонії 
флексорів та екстензорів шиї. Такий дисбаланс м’язового тонусу сприяє ви-
никненню спазму акомодації. Для корекції гіпертонусу кивального м’яза ви-
користовується мануальна техніка «Стрейн-контрстрейн». Розслаблення зги-
начів шиї нормалізує тонус циліарного м’яза, що попереджує виникнення 
спазму акомодації [3]. 

Дієвим способом корекції вад зору є класичний та рефлексогенний ма-
саж. Масаж спрямований на покращення зору виконують не частіше 3–4 разів 
на тиждень. Масаж для очей можна виконувати також використовуючи 
спеціальні масажери. Однак відзначається сприятливіший вплив ручного ма-
сажу. Масажний комплекс можна виконувати як варіант самомасажу. Прийо-
ми самомасажу виконуються в повільному темпі, без значних зусиль. Гарний 
ефект в терапії дає також точковий масаж, що є елементом рефлексотерапії. 
Гідромасаж об’єднує дві оздоровчі процедури: ручний масаж, що виконується 
у воді і масаж водою під тиском [3]. 

Отже, проблема терапії осіб з вадами зору може бути розв’язана з вико-
ристанням засобів адаптивної фізичної культури: лікувальної фізичної куль-
тури, технік мануальної терапії, лікувального масажу та інших методів. Для 
попередження вад зору та їх корекції доцільно використовувати різні види 
лікувальної гімнастики. Необхідною умовою збереження і корекції зору є та-
кож попередження та вчасне попередження вад постави у користувачів 
комп’ютерної техніки. 
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РОЗДІЛ 4 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ  

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 
 

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ У РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІННО-
ВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Ірина Дроздова, 
докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки і психології 

Державного біотехнологічного університету 
Зміна умов соціальної та соціокультурної трансформації українського 

суспільства і перехід до навчання протягом життя – це змушені відповіді на 
виклики економіки й інших сфер соціуму, заснованого на знаннях.  

У сучасних дослідженнях проблем трансформації соціуму, формування 
«інформаційного/ інноваційного суспільства» ставиться в залежність від 
структурної перебудови всіх суспільних зв’язків і відносин, визначається соці-
альний контекст розробки та впровадження нової техніки й технології, зокре-
ма роль інформаційних і комп’ютерних технологій.  

Тому нові соціальні та соціокультурні трансформації суспільства, еконо-
мічні умови й реалії створюють перед вищою школою України низку складних 
завдань щодо вдосконалення освіти. Ураховуючи ці трансформації, Україна 
успішно позиціонується в світі глобалізації. Це вимагає усвідомлення важли-
вості ролі професійних знань і їх широкого використання й удосконалення в 
процесі цілеспрямованої реалізації тенденцій сучасного розвитку, бо розвиток 
знань передбачає високі технологій. Держава має формувати  освіту, що задає 
професійну стратегію, формує освічену людину, розвиває й удосконалює 
науку. Наука створює інновації, а інновації вимагають інтелектуальної особи-
стості. Інтелектуальний працівник, за словами відомого вченого П.Друкера, 
стає основною ланкою суспільного розвитку в ХХІ ст. [1, с.11].  

Цивілізаційна перебудова вже розпочалася: розвиток енергоощадних 
технологій, створення нових синтетичних матеріалів, розвиток технологій, 
побудованих на сучасних методах оброблення інформації тощо [2]. За цих 
умов інноваційний розвиток освіти набуває особливого значення. Саме освіта 
– як система формування інтелектуального капіталу націй і одна з головних 
сфер виробництва інновацій – створює базові умови для швидкого зростання 
ринків на основі швидкого оновлення технологій і продуктів, тобто  освіта є 
найважливішою ланкою масового освоєння інновацій. 

Щодо впровадження інновацій в освіті, то на нашу думку, дієвою пере-
думовою переходу від слів про інноваційний розвиток вищої освіти до її кон-
кретного розвитку є розширення різних форм інтеграції вищої школи з виро-
бництвом. У процесі реалізації інноваційної стратегії розвитку промислового 
виробництва виникає чітка, взаємопов’язана горизонталь: «освіта – наука – 
виробництво», що містить суспільно важливі  складові. Коли розглядаються 
будь-які плани і програми, наприклад, програми розвитку енергетики, ство-
рення інноваційної системи в країні, плани розвитку нанотехнологій, − не 
можна забувати про дуже важливе завдання – підготовку висококваліфікова-
них кадрів для промисловості, фахівців, які забезпечують успішне їх виконан-
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ня. В умовах значних сучасних перетворень українського суспільства молодь 
отримує вищу освіту з урахуванням модернізаційних тенденцій суспільства, 
що постійно трансформується, позаяк складаються тільки передумови для 
визнання інтелектуального ресурсу як провідного чинника економічного зро-
стання. 

Неможливо переоцінити значення, наприклад, інтелектуального потен-
ціалу інженерів для національної економіки України. Тільки розвиваючи цей 
потенціал, ми досягнемо високого рівня національного добробуту. Треба по-
годитися з думкою голови Американської національної академії розробників 
Р.Морроу: «Нація, яка має найкращі інженерні таланти, володіє основним 
компонентом порівняної економічної й індустріальної переваги» [3, с. 19]. 

Перед  сучасною  освітньою  системою  поставлено  завдання  підготов-
ки  такого  фахівця,  який  активно і регулярно  підвищує свій професійний  
рівень,  конкурентоздатний, швидко, актив-
но адаптується до постійної трансформації усуспільному  та  професійному  
середовищі.  Тому якість  освіти  ґрунтується  не  тільки  на  певному  обсязі  
базових  та  професійноорієнтованих  знань,  навичок  і  вмінь  випускника,  а  
й  на  рівні  розвитку  таких  його  особистісних  характеристик,  як  наявність  
високого  рівня  ініціативи, менеджерськихякостей  для  досягнення  постав-
лених  цілей,  уміння  контролювати  власні  емоції,  здатність  протистояти  
негативним  нормативним  впливам,  поважати  і  враховувати  інтереси  ін-
ших  людей,  їх  індивідуальні  особливості  тощо.   

Для розв’язання цих завдань необхідна цілісна система гуманітарно-
освітньої й культурно-виховної діяльності. Соціогуманітарне знання дозволяє 
зняти протиріччя між людиною і технікою, людиною і природою, дає такий 
рівень професійної культури, що на етапі проєктування мінімізує негативні 
соціальні наслідки інноваційної діяльності, формує здатність до адекватної 
оцінки й прийняття правильного рішення в критичній діловій ситуації, ак-
туалізує людський, а не тільки технічний зміст негуманітарних або суто інже-
нерних професій.  

Соціально-гуманітарний компонент у мисленні й діяльності фахівця 
здійснює свого роду охоронну роль. З одного боку, фізична безпека суспіль-
ства гарантується соціальною, моральною, професійною компетентністю 
фахівців. З іншого боку, – знання механізмів функціонування суспільства, 
специфіки культурної динаміки, уміння спілкуватися, естетичне сприйняття 
української мови, мовно-естетична вихованість, інтелектуальна гнучкість, 
психологічна мобільність – усе те, що дає особистості соціально-наукове й гу-
манітарне знання, – полегшує входження людини в соціум, пошук оптималь-
них рішень у важких професійних і життєвих обставинах.  

Список використаних джерел: 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД  ДО ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  МЕ-
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Національного технічного університету України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
Аналізуючи лінгвістичні праці, неважко переконатися в тому, що в 

межах функціонально-прагматичного підходу методологічним фундаментом 
для вивчення закономірностей функціонування системи фонетичних засобів 
актуалізації смислу емоційного висловлення слугує низка теоретичних та 
емпіричних загальнонаукових принципів, що лежать в основі їх традиційних 
досліджень. 

Так  автори всіх без винятку праць, спрямованих на вивчення проблеми 
функціонування фонетичних засобів мови, виходять із відомого теоретичного 
наукового принципу лінгвістики – принципу взаємозв'язку та взаємодії 
емоцій і смислу у мовленні. Крім того, переважна кількість теоретичних ро-
зробок у лінгвістиці базується на не менш відомому науковому принципі 
універсальності мовних засобів і явищ. При цьому під час виконання будь-
якого дослідження мовної дійсності його автори свідомо або підсвідомо вико-
ристовують також принцип нескінченної подільності явища, що вивчається, 
оскільки, як відомо, всі типи та форми наукового аналізу будуються саме за 
зазначеним принципом. 

На відміну від загального теоретичного рівня лінгвістики, на емпірич-
ному рівні у процесі планування й проведення експериментальних досліджень 
фонетичних засобів актуалізації смису висловлення особливого значення 
набувають методологічні наукові принципи, використання яких дозволяє 
здійснювати узагальнення та уніфікований опис отриманих результатів.Тут, 
насамперед, слід зазначити принцип суперпозиції, тобто незалежності інто-
наційної та лексико-граматичної структури висловлння. Його практична ре-
алізація дозволяє оптимізувати опис результатів вивчення закономірностей 
функціонування фонетичних засобів, вимагаючи, у свою чергу, використання 
наукових уявлень і понять, розроблених у фонетичній теорії із застосуванням 
згаданих вище теоретичних принципів. 

Важливим методологічним принципом є й принцип інваріантності, згідно 
з яким науковий пошук спрямовується на виявлення певних фонетичних 
універсалій або інтонаційних моделей, а інваріантність їх функціонування у 
процесі створення смислу висловлення оцінюється статистично. 

Узагальнення результатів такого аналізу свідчить, що в  основу наукових 
пошуків фонетистів закладено певну дворівневу систему провідних прин-
ципів.Утеоретичних дослідженнях, як мінімум, функціонують принципи 
взаємозв'язку та взаємодії, універсальності, нескінченної подільності об'єкта, 
а на експериментальному рівні – принципи суперпозиції та інваріантності. 
Цілком природно, що при вирішенні безлічі конкретних теоретичних й експе-
риментальних питань фонетики систему зазначених принципів прийнято до-
повнювати певною сукупністю інших загальних чи часткових принципів (без-
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перервності, розвитку, ймовірності, симетрії, дзеркального відображення, си-
нергетики тощо). У кожному конкретному випадку таке доповнення сприяє 
створенню нової системи принципів, а отже, й відповідних нових теоретичних 
уявлень (класифікацій, моделей, підходів до аналізу, методологічних підходів 
тощо), які фонетична наука змушена підтверджувати експериментальними 
фактами. 

Зрозуміло, що для підтвердження основних положень енергетичної теорії 
мови, фундаментом якої слугує сформульований нами [1; 2] теоретичний прин-
цип збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення, виникла 
необхідність обґрунтування нового теоретичного підходу до проблеми експери-
ментального дослідження особливостей взаємодії емоцій та прагматики в мов-
ленні. Основою такого підходу стала висунута нами ідея, відповідно до якої у 
процесі мовної діяльності людей створюється певний мовний простір, в обсязі 
якого функціонують різні за змістом, складністю структури й просодичним 
оформленням висловлення, породжені внаслідок взаємодії емоційного і логіч-
ного начал психіки комунікантів. 

Для вирішення цієї проблеми система викладених вище принципів фоне-
тики була доповнена низкою відповідних принципів:принцип системності 
(всебічного комплексного системного розгляду аналізованого об'єкта), принцип 
абстрагування (уявного виокремлення найсуттєвіших властивостей або ознак, 
зв'язків і відношень об'єкта ), а також пропонований нами теоретичний принцип 
збереження прагматичного потенціалу висловлення, сутність, якого відображає 
здатність реалізованого  мовцем висловлння  у певному емоційному стані, 
зберігати свій прагматично-комунікативний потенціал за рахунок його 
внутрішнього перерозподілу між фонетичними та іншими смислоутворюючими 
компонентами емоційного висловлення. 

Проблема пізнання першопричин і джерел породження мовлення, яка 
не втрачає з часом своєї актуальності, знайшла своє нове теоретичне 
висвітлення в межах енергетичного підходу до фонетичних досліджень [2; 3; 
4], в основу якого покладено ідею розуміння фонетичних явищ як результату 
стохастичного породження мовлення під впливом психофізіологічної енергії з 
властивою їй здатністю перерозподілу між свідомістю індивіда та сферами 
підсвідомого та несвідомого [4, с. 299]. 

Виходячи з цього, емоційний стан мовця, можна розглядати як рушійну 
силу процесу комунікації.Під його впливом у психіці мовця виникає певна ін-
тенція, що породжує у його свідомості складну взаємодію логічного й 
емоційного начал, у результаті якого висловлення і набуває стійкого ко-
мунікативно-прагматичного потенціалу. Цей потенціал не зникає, а, залиша-
ючись незмінним у реалізації смислу висловлення, перерозподіляється й за-
лежно від умов комунікації призводить до зміни ступеня емоційного наванта-
ження самого висловлення чи рівня реалізації його конкретної прагматичної 
настанови. Іншими словами, породжена емоційною реакцією мовця інтенція, 
набуває свого комунікативного потенціалу у вигляді конкретної прагматичної 
настанови як логічного начала мовлення, а емоції, що передаються у вислов-
ленні, є відображенням його почуттів як емоційного начала. 
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Цілком очевидно, що з принципу збереження як вихідної ідеї розроб-
люваної нами теоретичної розробки випливає доцільність розгляду взаємодії 
двох основних факторів, що впливають на формування смислу висловлення: 
емоції мовця і прагматика висловлення. Тут йдеться про певний емоційний 
стан мовця, що безпосередньо впливає на рівень інтенсивності актуалізації 
емоційних і прагматичних характеристик висловлення. 

Методологічний інструментарій зазначеного підходу містить теоретич-
ний науковий принцип збереження емоційно-прагматичного потенціалу вис-
ловлення та опис механізму психоенергетичного перерозподілу енергії 
емоційно-прагматичного потенціалу висловення між засобами його ак-
туалізації [2, с. 5-12]. Із цього підходу випливають методичні передумови про-
ведених нами експериментально-фонетичних досліджень, засновані на стра-
тифікації мовного простору з позицій взаємодії прагматики, емоцій і смислу у 
координатах “комунікативна функція – емоція – смисл”, які пройшли необ-
хідну практичну апробацію. 

Результатиекспериментів довели потенційну можливість опису ін-
варіантної структури-атрактора саморозвитку процесів усної чи писемної ак-
туалізації різних типів і видів мовленнєвих фрагментів лише за двома пара-
метрами порядку (прагматичний та емоційний потенціали). Це уможливило 
на основі аналізу особливостей хаотичної взаємодії логічного й емоційного 
начал свідомості індивіда прогнозувати з необхідною повнотою кінцевий ре-
зультат синергетизму емоційно-прагматичного потенціалу у процесі пород-
ження мовлення. 

Разом з тим, вже перші результати практичної реалізації функціональ-
но-енергетичного напряму експериментально-фонетичних досліджень з по-
зицій енергетичного підходу дозволили виявити певну неузгодженість між 
максимальною лапідарністю графічної форми відображення інтонограми і 
неуніфікованою, досить довільною за обсягом і змістом вербальною формою 
викладу особливостей впливу інтенції, позамовних та інших факторів на про-
содичне оформлення мовлення. 

Побудована на основі конкретного прикладу шляхом узагальнення вис-
новків аудиторів-інформантів енергограма актуалізації прислів'я Don't put off 
till tomorrow what you can do today показує, що в цьому випадку досліджується 
ситуація живого спілкування, у процесі якого мовлення спрямоване на одного 
слухача. Середня відстань між співрозмовниками свідчить про довірчий харак-
тер комунікації. При цьому з енергограми очевидні як основні закономірності 
перерозподілу енергії емоційно-прагматичного потенціалу мовлення, так і ре-
зультати його впливу на слухача. Під час актуалізації першої інтоногрупи при-
слів'я Don't put off till tomorrow… спостерігається поступове зниження висотно-
тонального рівня ступінчастої шкали у поєднанні з низьким висхідним ядер-
ним тоном, що супроводжується підвищенням емоційного потенціалу низького 
рівня. Така взаємодія при незмінному низькому рівні реалізації прагматичного 
потенціалу висловлення свідчить про перерозподіл енергії емоційно-
прагматичного потенціалу у бік підвищення рівня  емоційного стану мовця, 
спрямованої на привернення уваги слухача. Ця ситуація викликана тим, що 
спілкування почалося в умовах розсіяного прислуховування реципієнта до по-
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чатку фрази, про що свідчить його напівповернена до мовця поза і недостатньо 
довірливий вираз обличчя.Саме тому частина психофізіологічної енергії мовця 
підсвідомо реалізується у формі поз і жестів (його тіло просунуте вперед, руки 
мимоволі підняті для привернення уваги співрозмовника). 

На відміну від цього актуалізація другої інтонограми висловлення … what 
you can  do today  відбувається при поступовому зниженні тонального рівня як 
у межах ступінчастої шкали, так і в термінальній частині інтоногрупи, а також 
за відповідного зниження його емоційного потенціалу. Такий перерозподіл 
енергії між інтонаційним оформленням другої синтагми прислів'я та її емоцій-
ним потенціалом надає їй додаткового прагматичного потенціалу, який зростає 
в межах низького рівня за рахунок впливу відповідних лексико-граматичних 
засобів. Досягнення загального сугестивного впливу актуалізованого прислів'я 
підтверджується і задоволеним виразом обличчя мовця, і відповідними 
змінами пози та міміки слухача (поворот слухача до мовця й зосереджений ви-
раз його обличчя). 

Нами розглянуто приклад комплексного опису результатів аудитивного 
аналізу живого спонтанного мовлення за двома параметрами порядку (емоції 
і прагматика). Цілком природно також, що аналогічно може бути проведений 
комплексний енергетичний аналіз аудитивного дослідження фрагментів 
підготовленого мовлення, супроводжуваного будь-якими відеорядами: 
кінофільм, рекламний ролик, телерепортаж тощо. У разі необхідності ауди-
тивно-енергетичного вивчення озвученого мовлення аналіз повинен вико-
нуватися подібним чином, але в моделюванні його результатів відпадає необ-
хідність використання піктограми. 

Підкреслимо окремо, що енергетичний підхід доцільно використовувати 
у традиційних експериментально-фонетичних дослідженнях.Його слід розгля-
дати ширше як перехідний методологічний інструментарій перспективних до-
сліджень у галузі когнітивної фонетики, ефективність проведення яких на ін-
струментальному рівні за умови існування сучасних засобів вимірювання 
емоційної енергії, зон та інтенсивності збудження відділів головного мозку, не 
може викликати сумніву. 
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ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ  В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ  
 АБРЕВІАТУР АНГЛОМОВНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ 

Оксана Тур, 
докторка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри українознавства, 
культури та документознавства Національного університету «Полтав-

ська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
Динамічний розвиток усіх сфер суспільного життя спричиняє попит на 

утворення великої кількості абревіатур. Їх використання дозволяє економити 
мовні засоби, а відтак уможливлює передавання більшого обсягу інформації 
за короткий проміжок часу. Особливо багато абревіатур функціонує в текстах 
публіцистичного стилю, оскільки тематика публіцистичних статей, у тому чи-
слі й англомовних,  різноманітна й зачіпає практично всі суспільно значущі 
теми: політику, економіку, спорт, культуру та ін. Сучасна людина має необме-
жений доступ до англомовних інформаційних джерел, що сприяє розширен-
ню її кругозору, підвищенню рівня обізнаності, дозволяє порівнювати, аналі-
зувати й виснововувати, а тому адекватне відтворення англомовної лексики, і 
зокрема абревіатур, набуває сьогодні важливого значення.  

Дослідженням абревіатур та проблемами їх перекладу опікувалося бага-
то науковців-лінгвістів і перекладачів, зокрема А. Авраменко, С. Барбашева, 
Е. Бреус, Є. Волошин О. Гармаш Ю. Горшунов, К. Єльцов, С. Єнікєєва 
В. Карабан, В. Павлов, І. Рахманова, М. Сегаль, Х. Харт, Дж. Шеард та інші. 
Однак, не зважаючи на це, проблема перекладу абревіатур, які використову-
ються в текстах англомовної публіцистики, залишається актуальною й донині. 

Мета нашої розвідки полягає у з’ясуванні основних засобів відтворення 
в українській мові абревіатур, які використовують в текстах англомовної пуб-
ліцистики. 

Абревіатури – це найбільш продуктивні лексичні одиниці вторинної но-
мінації, комунікативно значущі в усіх сферах суспільного життя, яке активно 
висвітлюється в засобах масової інформації – на сторінках газет, журналів, по 
телебаченню і радіомовленню з метою обговорення, відстоювання і пропаган-
ди важливих суспільно-політичних ідей, а також формування відповідної гро-
мадської думки.  

Важливим завданням сучасного перекладознавства як науки, є встанов-
лення принципів декодування та кодування абревіатур при переході від однієї 
мовної картини світу до іншої [1, с. 199]. Словник іншомовних слів подає таке 
тлумачення поняття абревіатура: «Скорочення слова чи словосполучення, 
вживане в усному і писемному мовленні; складноскорочене слово, утворене 
різними способами, а також загальноприйняті скорочення слів» [2]. Викорис-
тання англійських абревіатур українською мовою передбачає оформлення їх 
кириличною або латинською графікою.  

Одним із розповсюджених засобів відтворення абревіатурної лексики 
англомовної публіцистики є калькування. Використовуючи калькування, від-
творюють не матеріальну форму лексичної одиниці, а тільки її значення та 
структуру [3, с. 245]. Калькування англомовних лексичних скорочень можливе 
на основі перекладу вихідного чужомовного словосполучення з подальшим 
утворенням абревіатури з відповідних елементів українського словосполучен-
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ня, пор.: OECD (Organization for Economic Cooperation Development) – ОЕСР 
(Організація економічного співробітництва і розвитку), IDA (International 
Development Association) – МАР (Міжнародна асоціація розвитку), IAC 
(International Air Commission) – МАК (Міжнародна авіаційна комісія), BMI 
(Body mass index) – ІМТ (індекс маси тіла), NEBL (North European basketball 
league) – ПЄБЛ (Північноєвропейська баскетбольна ліга) тощо, напр.: The 
most appropriate indicator that measures the fat content in the body is the Body 
mass index (ВМI.) – Найбільш відповідним показником, який оцінює вміст 
жиру в організмі, є індекс маси тіла (ІМТ) [Інтернет].  

Не менш поширеним засобом відтворення українською мовою англомо-
вних абревіатур є фіксація в складноскороченому слові кожної літери (запи-
саної за допомогою латинської графічної системи) знаками кириличної гра-
фічної системи, тобто транслітерація, пор.: ANZUS (Australia, New Zealand 
and the United States) – АНЗЮС (Тихоокеанський пакт безпеки), UEFA (Union 
European de Footboll Associations) – УЄФА (Європейський союз футбольних 
асоціацій), NHL (National hocky league) – НХЛ (Національна хокейна ліга), TV 
(Television) – ТВ (телебачення), SMS (Short Message Service) – СМС (служба 
коротких повідомлень), напр.: After the meeting at the airport, the UEFA 
delegation will hold a press conference – Після зустрічі в аеропорту, делегація 
УЄФА проведе прес-конференцію [Інтернет].  Необхідно зазначити, що абре-
віатури, відтворені шляхом транслітерації, мають уявну зручність. Не варто 
відтворювати англійські скорочення методом транслітерації у тому випадку, 
коли український варіант скорочення  збігається із будь-яким словом, яке має 
відповідний смисл, напр.: ARAB (active radar augmenter beacon) – маяк ак-
тивного посилювача-відповідача; DISC (defense industrial supply center) – 
центр промислової підтримки оборонних споруд; ATLAS (air traffic land and 
air study) – центр з підготовки пілотів до польотів в умовах активного по-
вітряного руху. 

Сьогодні розповсюдження білінгвізму дає змогу вводити до тексту лек-
сичні скорочення без посилання на відповідні англомовні словосполучення та  
їхній переклад, що свідчить про тенденцію до інтернаціоналізації лексики. 
Такі абревіатури відтворюють із збереженням латинської графіки й вимови 
ініціалів за правилами англійської  мови. Відтворення абревіатур в оригіналь-
ному вигляді – це один із найінтенсивніших і поширених способів поповнен-
ня української мови новими словами: EMS (European Monetary System) – Єв-
ропейська валютна система, СNN (Cable News Network) – Нова кабельна ме-
режа, COPERS (Comité provisoire europeen de la recherche spatiale) – Всесвітній 
європейський комітет з космічних досліджень, ETG (Eural Trans Gas) – Єврот-
рансгаз, напр.: At the end of 2004, the ETG was excluded from the gas system –  
Наприкінці 2004 року ETG була виключена з газової системи. [Інтернет].  

Відтворення абревіатур в оригінальному вигляді доцільне тоді, коли ад-
ресат може самостійно з'ясувати значення слова, необхідного для розуміння 
тексту чи його фрагмента, адже, навіть якщо у звичайному тексті існує зовсім 
невідоме слово, цей текст не буде позбавленим змісту. Проте абревіатури, від-
творені в оригінальному вигляді, які подають без розшифрування, значно 
утруднюють сприйняття інформації, напр.: Компанія, що представляє інте-
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реси чемпіона WBA в суперважкій вазі, офіційно оголосила про зустріч. Не-
рідко люди, які не знають точного розшифрування англомовних абревіатур, 
використовують ці слова інтуїтивно. У результаті виникає така нісенітниця, як 
от: ускладнена абревіатура CD-диск  при розшифруванні читається як ком-
пакт-диск-диск. Помилковим також є сполучення VIP-персона, бо VIP – це 
абревіатура англійського вислову “very important person”, який українською 
мовою перекладають як “дуже важлива персона”. Отже, абревіатура VIP уже 
містить слово “персона”, тому повторювати його далі не треба, оскільки це та-
втологія.  

Варто зазначити, що під час усного відтворення надзвичайно важко пе-
рекласти абревіатури, адже немає змоги користуватись словниками, посібни-
ками та іншими допоміжними матеріалами. У такому разі перекладач має по-
кладатися на свої екстралінгвістичні знання [1, с.200] . 

Отже, абревіатури англомовних публіцистичних текстів потребують аде-
кватного перекладу. Основними прийомами під час їх відтворення в українсь-
кій мові є транслітерація, калькування та еквівалентний переклад (відтво-
рення в оригінальному вигляді). Найбільш розповсюдженими варіантами від-
творення лексичних скорочень англомовної публіцистики в українській мові є 
калькування та оригінальний графічний вигляд.  

Список використаних джерел: 
1. Сітко А. В. Використання результатів контрастивних дослі-

джень у перекладознавстві. Наукові записки. Серія : Філологічні науки 
(мовознавство).  Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016.  Вип. 116.  
С. 199–203.   

2. Словник іншомовних слів. [Електронний ресурс]. URL: Режим до-
ступу https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=98&action=-
show (дата покликання: 01.05.2022 р.).  

3. Українська мова. Енциклопедія / [Русанівський В. М., Таранен-
ко О. О., Зяблюк М. П. та ін.]. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» 
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СИНТАГМАТИКА ВЖИВАНЬ ЛЕКСЕМИ «ВІЙСЬКОВИЙ» 

Ірина Царьова, 
докторка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри  

українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 

З огляду на те, що сфера військової діяльності дуже великаі поділя-
ється на різні самостійні галузі знання, існуєбезліч термінів тактичних, ор-
ганізаційних, військово-технічних,термінів, що належать до різних родів 
військ та видів збройних сил тощо.Поняття «вторгнення», наприклад, є 
вужчим і використовується для опису нападу збройних сил рф на терито-
рію України. Тоді як поняття «збройна агресія» вміщуєі вторгнення, і дії, 
не пов’язані безпосередньо з перетином збройними силами державного ко-
рдону.Важливо пам’ятати, що війнарф проти України триває з 2014 року. 
А 24 лютого 2022 року розпочався новий етап цієї війни – широкомас-

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=98&action=-show
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=98&action=-show
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штабне вторгнення. Тому якщо в журналістському матеріалі не згаду-
ються часові проміжки, можна використовувати терміни «війна», «збройна 
агресія».  

Дискурс війни пов’язаний з певними типами оповідей про події. Інтер-
претація війни та конфліктів залежить від того, яким чином вони концеп-
туалізуються. Ті або ті наративні схеми по-різному вичленовують події та 
визначають їхніх учасників (дійових осіб). Вибір термінів на позначення кон-
флікту (війна між державами, громадянська війна, окупація, заморожений 
конфлікт, холодна війна тощо) тягне за собою відповідні сюжетні та інтер-
претаційні схеми і визначає згідно з ними учасників протистояння (против-
ників та союзників, ворогів і друзів, місцевих жителів та біженців, парти-
занів і колаборантів, «своїх» та «чужих») та характер відносин, що їх 
пов’язують [2]. 

Провівши аналіз класифікацій військової лексики, можемо відзначи-
ти,що всі вони практично ідентичні,оскільки розглядають та класифікують 
виключно військовітерміни, що належать до формального боку сфери війсь-
кової справи. Протевійськова галузь не обмежується лише формальними де-
фініціями понять,об'єктів та предметів військової справи. Військова лексика 
включаєжаргонізми, сленг військових, просторіччя. До цієїгрупи відносяться 
неоднорідні за своєю функційною характеристикоюлексичні одиниці, 
емоційно забарвлені елементи військової лексики,найчастіше виступають 
стилістичними синонімами військових термінів. Отже, подібна лексика харак-
теризує сферу неофіційногопрофесійного спілкування, «стираючи кордони» 
між військовоюта загальномовною розмовною лексикою. 

Щодо продуктивності вживання слова військовий свідчить кількість 
уживань цього слова (див. Табл. 1). 

Таблиця 1 
Синтагматика вживань лексемивійськовий 

 
Синтагматика 
вживання лек-

семи військовий 

Кількість вжи-
вань 

Приклади вживань лексеми військо-
вий 

+ Особа (номінації 
неофіційного харак-
теру) 

16 Працівник (1), командир (1), батько (1), зло-
чинець (1), дитина (1), стратег (1), людина 
(1), чоловік (1), геній (1), історик (3), пред-
ставник (1), пенсіонер (1), агент (1), керівник 
(1) 

+ Абстрактне найме-
нування 

35 Конфлікт (7), досвід (2), бюджет (2), ко-
мунізм (4), термін (1), мир (1), комплекс (1), 
путь (1), посада (1), блок (1), народ (1), парад 
(1), проєкт (1), бюджет (1), альянс (1), пил 
(1), період (1), потенціал (1), аспект (1), удар 
(1), союз (1), відповідь (1), контингент (1), 
контекст (1) 

+ Воєнний об'єкт 12 Аеродром (2), спутник (1), завод (3), гос-
піталь (1), комісаріат (1), катер (1), табір (1), 
літак (1), кабінет (1), флот (1) 
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+ Особа (номіна-
ціїофіційного харак-
теру 

26 інспектор (2), ад’ютант (1), комендант (5), 
льотчик (5), фельдшер (1), прокурор (2), ін-
женер (3), лікар (1), комісар (3), хірург (1), 
міністр (2) 

+ Предмет 14 Білет (4), пай (1), картуз (1), оркестр (3), ко-
рабель (5) 

 
Запровадження воєнного стану мало також і лінгвістичний наслідок — 

багато людей дізналося, що прикметники «воєнний» та «військовий» мають 
різні значення у складі субстантивних сполук. Загалом визначення різниці в 
значеннях прикметників «воєнний» та «військовий» можна узагальнити та-
ким:  

Військовий – який стосується війська, військовика: аеродром, госпі-
таль, дух, ешелон, завод, квиток, керівник, корабель, кореспондент, об’єкт, 
обов'язок, оркестр, парад, порядок, радник, статут, база, виставка, влада, 
дисципліна, дорога, економіка, література, людина, медицина, підготовка, 
присутність, сила, служба, справа, таємниця, техніка, форма, частина, 
виробництво, замовлення, звання, керівництво, планування, правило, судно, 
училище, заходи, можливості, традиції.  

Воєнний – який стосується війни, пов’язаний з нею: закон, злочин, зло-
чинець, напад, переворот, період, потенціал, режим, час, авантюра, боро-
тьба, доктрина, загроза, здобич, інтервенція, історія, катастрофа, небез-
пека, обстановка, операція, підтримка, політика, проблема, провокація, 
ситуація, випробування, вторгнення, втручання, питання, приготування, 
дії, події, зусилля, інтереси, плани. 

Можливе паралельне вживання «військовий» і «воєнний» з такими 
словами: блок, союз, суд, трибунал, диктатура, допомога, історія, машина, 
наука, промисловість, стратегія, тактика, теорія, зіткнення, мистецтво, 
витрати, потреби, умови, цілі[1, с. 7]. 

Для вербалізації основних понять у галузі військової справи в українсь-
кій мові використовується широкий арсенал способів номінації.Під час чи-
тання та перекладу військових текстівмаємо питання, пов’язані з адекватним 
перекладом військових термінів.  

Список використаних джерел: 
1. Жалай В. Я. Новітні тенденції функціонування української військо-

вої терміносистеми. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспе-
ктиви. Київ. 2018. С. 5-43. 

2. Яворська Г. Мова як складник конфлікту. MediaStudies. Междисцип-
линарные исследования медиа. Материалы конференции. Харьков, 2016. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД)» В УМОВАХ ОН-ЛАЙН НАВЧАННЯ 

Людмила Данилюк, 
кандидатка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри  
філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського  
інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний  

університет розвитку людини «Україна» 
Як відомо, самостійна робота студента − важлива і невід’ємна складова нав-

чального процесу у вищому навчальному закладі. Пошук її ефективної організації 
є предметом досліджень та роздумів багатьох  українських науковців  впродовж 
останніх  кількох десятиліть  [2; 4; 1; 3; 5]. У цих працях, в основному, висвітлюють-
ся практичні підходи до організації та  проведення  у вищому навчальному закладі 
самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців  для різних  сфер. Само-
стійна робота студентів розглядається  науковцями як одна з форм активної 
навчально-пізнавальної діяльності, визначаються умови, типи та  особливості 
проведення самостійної роботи студентів сучасної укораїнської школи 

Мета чинної статті – привернути увагу викладачів іноземної мови до пошуку 
ефективних шляхів організації самостійної роботи студентів в умовах навчання он-
лайн та поділитися  власним досвідом.  

У  вивчені іноземної мови та опануванні фахом перекладача  ефективна са-
мостійна робота студента особливо важлива. Недаремно існує думка, що іноземної 
мови неможливо навчити, її можна  лише навчитися. Вивчення іноземної мови  
подібне навчанню гри на музичному інструменті або тренуванню спортсмена, де 
успіх залежить від наполегливості студента і визначається систематичністю 
практичних занять, тренувань.  

       Англійську мову сьогодні в Україні вивчають з метою використання її 
практично як у сфері своєї професійної діяльності, так і з пізнавально-
комунікаційною метою, що зумовлюється вимогами часу − процесами глобалізації, 
співробітництва, культурним обміном, міжкультурною комунікацією тощо. Сту-
дент повинен володіти іноземною мовою так, щоб він / вона могли і розмовляти, і 
читати , розуміючи прочитане, користуючись ( при потребі) словником. 

Існує думка, що найбільш ефективним у навчанні іноземної мови є ком-
плексний  підхід, коли відбувається інтеграція різних аспектів мовлення. Такий 
підхід може втілювати  викладач на  практичних заняттях зі студентами в ауди-
торії, проте  при самостійній роботі студента при дистанційному навчанні ( занят-
тях он-лайн) викладач відсутній, отже, виникає питання  організації  викладачем 
такого комплексного підходу і під час  самостійної роботи студента над опануван-
ням певним аспектом мови чи  іноземною мовою загалом. 

Самостійна робота студента потребує її  відповідної організації, якою перед-
бачаються зазвичай три речі: 1) навчально-методичне забезпечення, 
2)індивідуальний підхід до дозування самостійної роботи кожного студента,            
3)  контроль та оцінювання  виконання.  

Для  ведення бесіди, тобто, для акту говоріння,  потрібно, зрозуміло, хоча б 
двоє людей. І для розвитку сталих навичок, як вже зазначено, необхідна система-
тична робота  самого студента. У який спосіб це зробити найефективніше  у випад-
ку  дистанційного навчання в он-лайн режимі, коли   на занятті часу небагато, 
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годин  аудиторних обмаль, а у групі в середньому (якнайменше.) 8 -10 студентів. 
Самостійна робота студента стає основним важелем у  такому випадку,  від її 
ефективної організації залежить успіх навчання.   

Завдяки інтернету для самостійної роботи студента-філолога фаху «перекла-
дач» для  вивченням англійської мови  сьогодні є досить широкі можливості. Це і 
спеціальні різнорівневі навчальні програми, і різноманітні  електронні словники, і 
спеціальні курси, і мобільні додатки тощо. Саме різномаїття та різноманіття як 
електронних,  так і паперових  матеріалів зазвичай і спричиняє проблеми з вибо-
ром та ефективним їх  використанням. Якраз  тут і необхідна консультація і 
допомога  викладача, особливо в умовах он-лайн навчання. 

Самостійна робота студента над вивченням іноземної мови слід розуміти як 
самостійне вивчення цієї мови, точніше  – самостійний розвиток сталих  мовлен-
нєвих навичок.  

Як відомо, у методиці навчання іноземної мови  виділяють чотири види мов-
леннєвої діяльності, а саме: аудіювання, говоріння, читання та письмо, що є 
невід’ємною складовою у навчанні іноземної мови. Усі аспекти важливі і взаємо-
пов’язані.   

 Для ефективної самостійної роботи з розвитку усіх чотирьох навичок − 
аудіювання, говоріння, читання та письма (а для майбутніх перекладачів ще й 
перекладу) можна запропонувати такий  відомий, але підзабутий вже вид нав-
чальних завдань як домашнє читання за умови  його відповідної організації. 
Мається на увазі читання  (зазвичай художнього твору), на основі якого комплекс-
но   відбувається  систематичний розвиток усіх мовленнєвих навичок. 

 Досвід роботи з навчальним посібником “Read and Speak English”, укладе-
ним автором для самостійного читання англійською мовою та  розвитку усного й 
писемного мовлення  [6] дозволяє стверджувати, що дозоване  систематичне 
читання і виконання комплексу вправ може бути необтяжливим і цікавим для 
студента, а письмово виконані вправи можуть надсилатися  на перевірку (а також 
одночасно  вони є  засобом  контролю)   викладачеві в  електронному вигляді  та 
обговорюватися під час он-лайн занятті 10-15 хвилин, які проходять жваво і 
мотивують  студента до подальшої сумлінної самостійної роботи з посібником. 
Важливо щоб  труднощі  читання,  особливо на  початковому етапі, були макси-
мально зняті, тобто мова  тексту не була складною і не містила надто великої 
кількості незнайомих слів, оскільки це може уповільнювати роботу студента, 
розхолоджувати та знизити інтерес до читання. Для цього на початковому етапі 
пропонується словничок незнайомих слів до кожного розділу.   Комплекс вправ 
(12-17 до кожного розділу) спрямований на  послідовний розвиток усіх мовлен-
нєвих навичок та розширення словникового запасу, а також призвичаює студента 
до самостійної творчої роботи над художнім перекладом. 

Звичайно,  таких чи схожих  посібників небагато, але  в основі  творчого під-
ходу до справи навчання англійської мови лежить  ідея, яку можна запозичити і 
розвивати. 

Отже,  при вивченні іноземної мовисамостійна робота студента в умовах он-
лайн навчання може  бути спрямована на комплексний розвиток мовленнєвих 
навичок, з основним акцентом на  монологічне та діалогічного мовлення у пись-
мовій формі, що дозволяє студенту спокійно, не кваплячись,  використовуючи 
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доступні джерела, творчо викладати свої думки і таким чином  засвоювати та 
поглиблювати знання граматики, розвивати навички письма та говоріння (у 
писемній формі спочатку), а також розширити словниковий запас. Така самостійна 
робота безумовно  буде ефективною і сприятиме  опануванню мовою. 
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Словниковий склад мови включає різноманітну лексику, серед якої чіль-
не місце сьогодні посідають і абревіатури як один із видів скорочених слів. Ме-
тою створення нових скорочень є спрощення спілкування, можливість донеси 
певну інформацію за менший проміжок часу, створення нових слів, які мати-
муть значення цілих словосполучень тощо. 

Як відомо, мова як суспільне явище знаходиться у постійному розвитку. Во-
на живе і функціонує разом із суспільством, яке нею послуговується, відображаю-
чи усі ті зміни, що у ньому відбуваються: нові слова, фрази, поняття тощо є 
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лінгвістичним  віддзеркаленням того, що  існує чи з’являється у житті певного  
суспільства. 

Тенденції розвитку   мови взагалі та англійської мови, зокрема,  зали-
шається  одним з актуальних напрямків сучасних наукових  лінгвістичних по-
шуків, про що свідчить аналіз спеціальної літератури [ 1-6 ] . 

Метою  роботи є виявлення тенденції щодо вживання  абревіатур  різних 
типів у  сучасному англомовному дискурсі. 

 Вибір теми зумовлений тим, що абревіатури  і скорочення різного типу 
взагалі, сьогодні є доволі поширеним явищем  в англійській та  українській ( як і  
в багатьох інших ) мовах оскільки зaмінa лексичнoї oдиниці більш еконoмним 
варіантoм сприяє рaціoнaлізaції мoвленнєвoї діяльності. Отто Єсперсен ще  на 
початку 40-х років минулого століття підкреслював, що скорочення мають пара-
лелі в інших мовах, але ніде вони не є настільки численними, як у сучасній 
англійській мові [36].  У наш час М. Ярмашевич вказує на суттєве зростання 
кількості абревіатур та частотності їх вживання в європейських мовах [7].  О. 
Барінова  зазначає, що скорочені одиниці складають приблизно 18% від словни-
кового складу будь-якої сучасної європейської мови і займають друге місце за 
популярністю у класифікації словотворчих способів [1].   

Для наукового підтвердження  тенденції до збільшення абревіації як 
способу словотвору  у сучасній англійській мові  і проводиться чинне 
діахронічне дослідження цього явищ на матеріалі стоматологічних текстів 
трьох часових зрізів мови  з проміжком у 50 років  [10; 11; 12].   

Як свідчить самостійно проведений  аналіз 494 одиниць абревіатур, 
зібраних методом суцільної вибірки,  у  медичних  наукових текстах початуХХ 
століття абревіатури складають досить незначну частку, в саме 16 одиниць на 
10-и сторінках тексту, де переважають графічні абревіатури, що здебільшого 
позначають анатомічні утворення, фармакологічні засоби та загальноприй-
няті латинські абревіатури . 

У стоматологічному дискурсі середини ХХ століття зафіксовано  вже 126 
абревіатур, з яких 75 - алфавітні, 36 - графічні, 13 – латинські запозичення, 2 – 
складні скорочення.  

У стоматологічному дискурсі початку ХХІ століття, як свідчать отримані 
результати проведеного аналізу,  зафіксовано 319 абревіатур,  з  яких 113 - ал-
фавітні, 87 - графічні, 34 – латинські  запозичення, 35 – складні, 47 – ак-
роніми.   

Дослідження абревіатур у текстах англомовних наукових статей зі сто-
матології у діахронічному аспекті продемонструвало не лише їхнє кількісне 
збільшення, а й зростаючу структурну диверсифікацію  впродовж ста років.  

Так,  у професійному стоматологічному дискурсі початку ХХ століття аб-
солютна кількість абревіатур склала 0,4 %, за лексико-семантичним типом пе-
реважали графічні абревіатури – 75% та на частку латинських припадало - 
25%. У професійному стоматологічному дискурсі середини ХХ століття кіль-
кість абревіатур становить вже  3,6% , що у 9 разів більше ніж у попередньому 
періоді. Домінуючими  ( 60 % ) стають  алфавітні абревіатури типу CAD / 
CAM applications emerged in the 1960s and 1970s 
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 На частку графічних  типу абревіатур припадало 28,6% усіх зібраних 
для аналізу одиниць: dithiothreitol (DTT),  ethylene  diaminetetraacetate 
(EDTA) 

Латинських  запозичень  зафіксовано  10,32%. Це переважно загальнов-
живані скорочення типу, i.e. 1 to 2 log. in the recovery of bacteria … 

 Складні  абревіатури   типу  SH-containing compounds   становлять -
1,6%.  

Найчисельнішими виявилися абревіатури на позначення хімічних, 
біохімічних сполук та лікарських засобів: 

EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) 
DTT (Dithiothreitol) 
BBL(benzimidazole benzophenanthroline) 
Такі зміни у функціонуванні  абревіатур свідчать про значний розвиток 

стоматології за 50 років  з  початку та до середини ХХ століття,  що ознаме-
нувався виникненням нових приладів для діагностики та лікування, рестав-
раційних матеріалів, тощо, що здебільшого є словосполученнями і тому 
заміняються на письмі абревіатурами різного типу.  

Ця тенденція продовжується і в   сучасному англомовному  стомато-
логічному дискурсі : кількість абревіацій (у такому ж обсязі мовленнєвого  ма-
теріалу) склала 7%, що у 2 рази більше ніж  у середині ХХ століття, та у 18 
разів більше ніж на  початку ХХ століття.  

За  своїм лексико-семантичним складом сьогодні переважають  алфа-
вітні ( 35,76%) та  графічні ( 27,3%) абревіатури, на частку акронімів, складних 
абревіатур та  латинських  запозичень припадає 14,9%, 11%, 10,7% вживань  
відповідно. 

Отже, отримані результати проведеного  дослідження слугують підтвер-
дженням загальної тенденції щодо компресії інформації, тобто підпорядкова-
ного законам економії у  мові, спрощення в процесі обробки або створення 
тексту його поверхневої структури,  і  все ширшого вживання  абревіації та ін-
ших типів  скорочень. Проведеним дослідженням ілюструється   також і той 
факт, що мова є відображенням життя суспільства і тих  змін, що відбуваються 
у реальному  житті, у нашому випадку  - у сфері стоматології.. 
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ТЕРМІН ТА ЙОГО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
Інна Єнг, 

завідувачка кафедри української мови та літератури, іноземної філології 
та перекладу Інституту філології та масових комунікацій ЗВО «Відкри-

тий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 
Аналіз спеціальної літератури з питань термінології свідчить, що 

терміни класифікують за різними принципами: за будовою, за сферою вжи-
вання тощо. Розглянемо детальніше структурні особливості англомовної 
термінологічної лексики, а потім на матеріалі суцільної вибірки зі статей бри-
танських та американських періодичних видань проаналізуємо структурно-
семантичні особливості термінів та їх функціонування у англомовному 
політичному дискурсі. 

Останнім часом, коли сформувався значний масив термінів, виникла 
необхідність їх класифікації. На основі вивчення наукових розвідок у царині 
термінології з’ясовано, що багато вчених пропонували свої класифікації 
термінів.  

Згідно класифікації В.І. Карабана [2]за своєю будовою терміни поділя-
ються на наступні структурні типи:  

1) прості терміни (прості кореневі слова): loss − збиток, debt – борг; 
2) похідні терміни: суфіксальні, префіксальні, суфіксально-

префіксальні:controlling − керуючий, strategic − стратегічний, competitive − 
конкуруючий, mismatch  − незбіг строків погашення,rediscount  − повторна 
знижка, outwork − надомна робота; 

3) складні терміни: an editor-in-chief – головний редактор, a policeman 
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−поліцейський;  
4) терміни-словосполучення: safe working conditions − безпечні умови 

праці, skilled worker − кваліфікований працівник, wage rate − зарплатна 
ставка, labour organization − трудова організація, leadership style − лідерсь-
кий стиль. 

У своїй монографії А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк та З.Б. Куделько  пропонують 
таку класифікацію словотворчих типів термінів: 

1) терміни − кореневі слова (корінна та запозичена непохідна лексика); 
2) похідна лексика: терміни, утворені за допомогою префіксації та 

суфіксації;  
3) терміни - складні слова;  
4) терміни-словосполучення;  
5) терміни-абревіатури; 
6) літерні умовні позначення; 
7)  символи (знаки); 
8) номенклатура [1]. 
Д.Котон поділяє терміни за структурно-семантичною ознакою на:  
1) терміни-слова,  
2) терміни-словосполучення,  
3) терміни-запозичення,  
4) терміни-абревіатури [5]. 
Зупинимось на деяких із цих видів термінів детальніше. 
Терміни-слова складаються з одного слова та представлені іменниками, 

прикметниками, дієприкметниками, дієсловами: flexible − гнучкий, to control 
– контролювати. 

З основою слова пов’язане лексичне значення слова; вона розглядається 
як структурна частина слова, яка входить до складу усіх його словоформ. Для 
встановлення реальних можливостей твірних основ та дослідження особливо-
стей словотворчого синтезу використовується процедура словотворчого 
аналізу, суть якого полягає у виявленні бінарного протиставлення твірної ос-
нови (ТО) і похідної основи (ПО) шляхом виділення максимального слово-
творчого компонента. Твірні основи утворюють терміни відповідно до моде-
лей, що властиві конкретній мові. Модель розглядається як словотворча оди-
ниця, яка визначає структурно-семантичні відносини між твірною та 
похідною основами і характеризується наявністю певного словотворчого зна-
чення. 

Д.Котонвиділяє кореневі типи термінів-іменників (наприклад, reate − 
ставка, stock − акція і т.ін.), афіксальні типи термінів-іменників (див. табл. 
2.1). Дослідник також наводить приклади суфіксальних типів термінів-
прикметників/дієприкметників:controlling− керуючий, strategic− сра-
тегічний, і кореневих, суфіксальних та префіксальних типів термінів-дієслів: 
to organize − організовувати, to redesign − змінювати та ін. [6, с. 87].  
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Таблиця 1. 
Афіксальні типи термінів-іменників 

 Суфікс або 
префікс 

Ілюстративний приклад та його пере-
клад  

ТО + суфікс: 
ТО дієслова + суфікс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТО прикметника + суфікс 
 
ТО іменника + суфікс 

 
-ant/-ent 

 
participant– учасник, president 
−президент 

-tion/_sion isolation– ізоляція, recession − спад 
-ее employee– службовець, payee 

−одержувач 
-er/-or leader– лідер, inventor − винахідник 
-аnсе/-еnсе performance– виконання, insurance − 

страхування 
-ment development – розвиток, 

empowerment – розширення можли-
востей 

-ity loyality – лояльність, profitability - 
рентабельність 

-ship partnership– партнерство, 
ownership − власність 

 Суфікс або 
префікс 

Ілюстративний приклад та його пере-
клад  

Префікс + ТО іменника mis- mismanagement −погане управління 
re- reconstruction– реконструкція, 

reapprisal − переоцінка 
out- outsider - стороння особа 
dis- dismissal– звільнення, disposition 

−диспозиция 

 
Як видно з таблиці, основними похідними суфіксами в термінологічній 

лексиці є такі: 
- суфікс -tion/_sion,який утворює іменники від дієслівних основ і 

має значення процесу чи дії;  
- суфікс -er/-or,який приєднується до дієслівних основ і передає 

значення особи за родом занять (агентивне значення); 
- суфікс –ity, який приєднується переважно до прикметника, і ви-

ражає значення ознак, властивостей, якостей, станів; 
- суфікс –ment, який позначає дію або результат дії; 
- суфікс –ее, який приєднується до дієслівних і субстантивних основ 

із загальним значенням реципієнта дії; 
- суфікс -аnсе/-еnсе, який має значення процесу чи дії та ін. [3].  

Аналіз спеціальної літератури показав, що суфіксальний спосіб терміно-
творення найбільш поширений в англійській термінології та є досить продук-
тивним при створенні термінів-іменників. У той самий час префіксальний 
спосіб творення термінів, хоча і сприяє модифікації основи, до якої 
приєднується префікс, є не таким поширеним в англійській термінології.  

Розглянемо деякі префікси, які наведено у таблиці, зокрема:  
- префікс re-,приєднавшись до основ іменників, виражає значення по-

вторного здійснення; 
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- префікс dis- утворює похідні слова від основ іменників зі значенням, що 
протилежне тому, яке виражено в основі і т.д. 

Г.О. Козьмик стверджує, що високу словотворчу активність у суспільно-
політичній лексиці виявляють суфікси –ism, -ization, - dom, -hood. Серед 
префіксів науковець вважає найбільш продуктивними префікси anty-, pro- 
та виділяє префікс hyper-(hyperdemocratic), який також отримав поширення 
у сфері політики останнім часом [4]. 

Термін-словосполучення або, як його ще називають у спеціальній літе-
ратурі, складений термін застосовується для вираження спеціального поняття 
у професійній сфері (наприклад, business's relations − бізнес відносини).  

Терміни-словосполучення мають різну структуру, зокрема: терміни-
словосполучення із сурядним зв’язком компонентів (наприклад, job security −  
робоча безпека; goals and motives − цілі та мотиви тощо); терміни-
словосполучення із підрядним зв’язком компонентів (наприклад, to become 
effective −ставати ефективним; to perform worktasks − виконувати робоче 
завдання) [6]. 

Як показав аналіз спеціальної літератури, існують такі типи термінів-
словосполучень, як-от: терміни-словосполучення, які складаються із само-
стійних слів, що здатні зберігати своє значення при окремому вживанні; 
терміни-словосполучення, які складаються з терміну і загальновживаного 
слова; терміни-словосполучення, які складаються із двох слів загальновжива-
ної лексики.  

Складені терміни утворюються шляхом додавання до терміну, що по-
значає родове поняття, конкретизуючих ознак з метою отримання видових 
понять, безпосередньо пов’язаних з початковим. Такі слова утворюють 
термінологічні гнізда, описуючи позначене ними явище із різних сторін та у 
різних проявах, наприклад, англійський термін debt − «борг, заборгованість», 
використовується як основа для ряду термінів: debt recovery − стягнення бор-
гу, floating debt − поточна заборгованість, external debt − зовнішній борг 
тощо [6]. 

Не зважаючи на той загальновизнаний факт, що англійська мова слу-
жить мовою-донором для багатьох європейських мов, значну кількість 
термінів запозичено в англійську мову з різних сфер і галузей німецької, 
французької, латинської, грецької та інших мов. Наведемо приклади термінів-
запозиченнь: personnel, status, alienation, structure тощо. 

Частиною терміносистеми є терміни-абревіатури або буквенні скоро-
чення словосполучень, причому значення скорочених та повних варіантів по-
вністю співпадають. Завдяки цьому способу  словотворення в англійській мові 
утворилося багато синтаксичних моделей-абревіатур, наприклад, Gen (genera-
tion), NIMBY (NotInMyBackYard). 

У межах галузевої термінології науковці виділяють значний відсоток 
термінів, утворених синтаксичним способом. За кількістю компонентів 
терміни розподіляються на:  

- двокомпонентні терміни, наприклад: dynamic diplomacy, constitutional 
debate, acceleration of relations, aggravation of tension,  

- трикомпонентні терміни, наприклад: president's final speech, ambassa-
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dor's national flag, 
- полікомпонентні терміни, наприклад: irreversible declinein political ac-

tivity, zonefree from foreign military presence, Interstate and Foreign Commerce 
Committee, atmosphere of good-neighborly relations and cooperation  [6, с. 115]. 

Отже, вивчення наукової літератури дозволило проаналізувати струк-
турні особливості термінологічної лексики та розглянути існуючі її кла-
сифікації, які переважно є взаємодоповнюючими.  

За своєю структурою терміни поділяються на терміни-слова, терміни-
словосполучення, терміни-запозичення; терміни-абрівіатури. 

Також поширеною є така класифікація термінів за структурно-
семантичною ознакою: прості терміни (прості кореневі слова); похідні 
терміни: суфіксальні, префіксальні, суфіксально-префіксальні; складні 
терміни; терміни-словосполучення. За кількістю компонентів терміни 
поділяються на двокомпонентні, трикомпонентні та полікомпонентні. За сфе-
рою вживання виокремлюють загальнонаукові та загальнотехнічні терміни, 
галузеві терміни та вузькоспеціальні терміни. 
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СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ: КО-
ГНІТИВНИЙ АСПЕКТ 
Вікторія Кравченко, 

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри англійської та 
німецької філології Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка. 
 
Лінгвістичні дослідження доводять, що метафора допомагає зрозуміти 

світ, тому метафора слугує засобом оформлення реальності. На думку до-
слідників, метафора виступає потужним засобом пізнання, коли нове поняття 
розкривається шляхом зіставлення його зі старим, уже відомим.  
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Мова політики є складним явищем, яке включає багато стратегій вико-
ристання мови, щоб вплинути на адресата. Залежно від мети та переконань 
мовця, використання мовних стратегій різниться. У цій статті ми стверджуємо, 
що концептуальні метафори, використані в політичному дискурсі слугують 
потужним інструментом впливу на свідомість адресату.  

Серед великої кількості існуючих теорій метафори найбільш пошире-
ною, на сьогодні, є теорія когнітивної (концептуальної) метафори. Формуван-
ня даної теорії пройшло декілька етапів, які характеризуються концепціями 
різних типів; від трактування метафоризації як семантичного зсуву прямого 
значення слова в сторону переносного, до трактування метафори як складного 
багаторівневого явища у когнітивному, комунікативному, психологічному та 
інших аспектах.  

У когнітивній лінгвістиці метафора розглядається  як “головний засіб 
нашої концептуальної системи”, за допомогою якого ми розуміємо один тип 
об’єктів у термінах іншого типу [3]. Саме метафора, на відміну від символу, 
може адекватно “схоплювати” динамічну природу дійсності, яка не може бути 
“заморожена” в символічних формах [2, с. 28]. 

У когнітивній семантиці метафора слугує засобом перенесення ко-
гнітивної структури, що прототипово пов'язана з певним мовним виражен-
ням, із тієї змістовної сфери, до якої вона спочатку належала, до іншої сфери. 
Відбувається проекція однієї концептуальної сфери на іншу, своєрідна експан-
сія концептів сфери-джерела, унаслідок якої йде захоплення й освоєння ними 
нової сфери – сфери-мети. Таким чином, за допомогою концептуальної мета-
фори виникають нові концепти для позначення непредметної дійсності. Таку 
метафору можна вважати гіпотетико-когнітивною моделлю, маючи на увазі її 
основну функцію – створення нових понять.  

Метафора є універсальним семантичним засобом, що використовується 
у всіх функціональних стилях та типах дискурсу. Крім цього, вона має також і 
специфічні характеристики, зумовлені семантичними, екстралінгвальними, 
соціолінгвістичними та комунікативно-прагматичними особливостями 
функціонального стилю й типу дискурсу, у якому вона вживається [1, с. 8-9]. 
Роль метафори в політичній комунікації не обмежується завданням створення 
додаткової експресивності. ЗМК активно використовують метафору для побу-
дови тих або інших моделей світу. 

Метафора є універсальним засобом пізнання об’єктів дійсності, їх най-
менування, створення образів та породження нових значень. Метафора спря-
мована на створення образу суб’єкта, що виявив би його латентну сутність, 
крім того, вона посилює розуміння реальності і визначає спосіб та стиль мис-
лення про неї. Дослідники вважають, що при вмілому використанні метафори 
можна створити будь-який образ будь-якого об’єкта (окремої людини, партії 
або всієї країни). 

Метафора є важливим чинником, що конституює дискурс. Це підтвер-
джують сучасні дослідження дискурсу, які присвячені аналізу його різновидів. 
Для політичного дискурсу вивчення метафоричних моделей має також прак-
тичне значення, оскільки метафори, на думку дослідників, є важливим фак-
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тором у процесі прийняття політичних рішень і, крім того, розглядаються як 
засіб аналізу стану суспільної свідомості.  

У когнітивній лінгвістиці значного резонансу набула проблема метафо-
ричних моделей як засобів концептуалізації різного роду нематеріальних 
об’єктів (ідей), типів культурної поведінки та взаємодії [6, с. 29].  

Ми спираємося на теорію концептуальної метафори, у межах якої мета-
фора розглядається як єдина структура, що складається з концептосфери 
“джерело”, з якого переносяться певні знання та уявлення, та концептосфери 
“мета”, на яку ці знання та уявлення переносяться. Тому, у словникових 
статтях описуються, з одного боку, типові засоби метафоричного осмислення 
різних сфер “мети” (скажімо, політика або політична діяльність може осми-
слюватися як війна, битва, вибух, спортивна гра, біг, перегони, сцена, драма-
тична дія, арена, атракціон), а з другого – подано характерні типи концепто-
сфери “джерело” (метафоричних моделей), знання про які використовуються 
для осмислення різних концептуальних сфер “мети”. Багатими “джерелами” 
метафоричних перенесень є, наприклад, знання про бойові дії, подорожі, ме-
ханізми, театральні виступи; звідси прийнято говорити про метафоричні мо-
делі ВІЙНА, МЕХАНІЗМ, ГРА й т.д. 

Політичну метафору досліджують не тільки з погляду структури, але й із 
погляду прагматики. Шлях політичної метафори до широкої аудиторії проля-
гає через ЗМК. Якщо ми уявимо собі поле ЗМК як ринок інформації, то мета-
фора в політичній сфері комунікації в кожному окремому випадку буде засо-
бом для захоплення якомога більшої кількості споживачів. Її функції щодо 
прагматичної ситуації є такими: характеризація, концептуалізація, оцінка, 
креативність (по відношенню до фігур політиків), актуалізація. 

Уживання метафори авторами політичних текстів має на меті досягти 
таких прагматичних цілей як привернення уваги аудиторії, надання нового 
емотивного  забарвлення темі, побудова авторського бачення, підсилення сен-
саційності повідомлення, “прикрашання” мовлення. 

Проте головна мета політичної метафори, як уважають дослідники, – це 
вплив на свідомість і навіть маніпулювання нею. 

Політичну метафору розглядають серед технологій мовленнєвого впли-
ву, тобто як засіб керування. На думку лінгвістів, метафори політичного дис-
курсу не лише формують недискретний фрагмент реального або уявного світу, 
але й одночасно “руйнують стару категоризацію”, що фіксується в лексичній 
системі мови. 

Політики та інші особи на владних посадах використовують метафори, 
які представляють їхні теорії та плани. Промовець робить активний вибір слів 
і вирішує, використовувати метафори чи ні, щоб зробити думку більш яскра-
вою чи переконливою (4, c. 17). Метафори в політичному дискурсі є інстру-
ментами для абстрактного представлення політичні проблеми, доступні слу-
хачеві, і вони часто використовуються, щоб підкреслити чи пом’якшити певні 
проблеми. Метафори можна використовувати, щоб передати проблему завуа-
льовано. Смисл можна легко змінити, оскільки різні люди сприймають, ро-
зуміють і класифікують метафори по-різному і тому відкриті для інтерпретації 
(5, c. 163). Лакофф стверджує, що людей цікавить не те, чи є твердження 
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істинним, а наскільки воно правдоподібне, чи воно навмисно представляє ре-
альність в переносному світі. Омана, яка сприймається як така, що не завдає 
більшої шкоди, може бути виправдана як добра справа, і тому є прийнятною. 

Політична метафора посідає значне місце в політичному діалозі при 
пошуку альтернатив розвитку суспільства і проблемних ситуацій та обмежує 
поле прийняття рішень. Метафору вважають найбільш оптимальною формою 
актуалізації, адаптації будь-якої політичної ідеї. Таким чином, метафора є мо-
гутнім засобом ідеологічного впливу, за допомогою якого формуються уяв-
лення про різні сфери нашого життя, що накладає відбиток на бачення світу в 
цілому (картину світу). 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ 

Оксана Мокляк, 
кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри гуманітарних і соціаль-

них дисциплін Полтавського державного аграрного університету 
Пошук ефективних методик викладання в ЗВО детермінований потре-

бою активізації пізнавального інтересу студентів, підвищення вмотивованості 
їхньої навчальної діяльності. Особлива роль у цьому контексті відводиться за-
собам гейміфікації, дієвість яких є незаперечною. Ця методика, що трактуєть-
ся як застосування ігрових практик у неігровому процесі, зокрема в освітньо-
му, «акумулює в собі низку психологічних прийомів, тобто базуються на люд-
ських інстинктах – змагальності, співпраці, азарті, прагненні перемагати й 
демонструвати свої лідерські якості» [1, с. 130].  

Метою цієї статті є репрезентація основних ігрових технологій, які варто 
використовувати у процесі викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. 
Формуванню іншомовної компетентності здобувачів вищої освіти сприяє за-
лучення у викладацьку практику дидактичних, рольових, віртуальних ігор, а 
також квестів. 
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Для дидактичної гри характерними є навчально-пізнавальна спрямо-
ваність, можливість повторного виконання, відсутність оцінювання. Г. Хейд 
виокремлює дві групи дидактичних ігор: «ігри з мовним матеріалом» (слугу-
ють засвоєнню лексичних, орфоепічних, орфографічних, граматичних норм) 
та «ігри з використанням мови» (передбачають закріплення умінь і навичок з 
усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності) [3]. В умовах дистанційного нав-
чання викладач може застосувати для створення вікторин, головоломок, тес-
тів такий популярний сервіс, як Kahoot. Технічний функціонал цього ресурсу 
дає змогу залучати наявний контент або ж продукувати власний залежно від 
теми та завдань заняття. Створення інтерактивних тестів формату Gravity і 
Scatter, що ґрунтуються на максимальній візуалізації навчального матеріалу, 
можливе завдяки веб-платформі Quizlet. Розробники програмного забезпе-
чення пропонують дуже прості у використанні конструктори ігор та ігрові ру-
шії, з допомогою яких викладачі іноземних мов мають змогу самостійно ство-
рювати власні сценарії гри та формати ігрових завдань.  

Рольові ігри є інтерактивним видом навчання за попередньо змодельо-
ваною ситуацією. Рольова гра, зважаючи на постійну комунікативну взаємо-
дію її учасників, сприяє розвитку мовленнєвої, соціокультурної компетенцій 
здобувачів вищої освіти. Крім того, цей вид ігрової практики дає змогу подо-
лати сором’язливість окремих студентів, формує навички групової діяльності, 
розвиває вміння спостерігати, слухати, аналізувати, а також інші soft skills. 
Викладач визначає загальну структуру гри, але зазвичай не бере в ній актив-
ної участі, «він виконує роль регулювальника, який скеровує діяльність, проте 
не вказує, в якому напрямку рухатися». Отже, студенти можуть вільно комуні-
кувати, спираючись на спонтанні когнітивні імпульси. Це значно знижує рі-
вень хвилювання здобувачів вищої освіти та полегшує процес оволодіння іно-
земною мовою. Найпростішою формою рольової гри є інтерв’ю.  

Сьогодні просте запам’ятовування навчального матеріалу поступається 
місцем критичному й креативному мисленню. В освітньому процесі надзви-
чайно важливою виявляється здатність студентів самостійно здобувати знан-
ня, що базується на вмінні аналізувати, систематизувати, узагальнювати. Ін-
тенсифікувати дослідницьку діяльність здобувачів вищої освіти можна через 
використання ігрової технології «Квест», для неї характерною є наявність пе-
вної історії, сюжету, а також різноманітних завдань, які потрібно розв’язати, 
щоб рухатися до кінцевої мети. Спрямований на розвиток аналітичного й тво-
рчого мислення студентів новий за своєю формою ігровий тренажер – веб-
квест, розроблений американськими вченими-педагогами Б. Доджем та 
Т. Марчем [4]. Особливість веб-квесту (режим доступу до сервісу: 
http://www.webquests.ch/) визначається тим, що всі запропоновані завдання 
передбачають роботу в мережі Інтернет. Присутність викладача обмежується 
лише представленням ресурсів, зазвичай у вигляді гіперпосилань, якими пос-
луговуються здобувачі вищої освіти у процесі пошукової діяльності. «На від-
міну від класичного (фронтального) заняття веб-квест сприяє формуванню 
навичок самостійного розв’язання проблемних завдань, а також активності 
студентів у навчально-виховному процесі» [2, с. 152]. Тобто реалізується ідея 
навчання через відкриття (Discovery Learning), сутність якої полягає в тому, 
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що здобувачі вищої освіти краще засвоюють матеріал, коли пізнають його самі 
у процесі виконання проєкту веб-квесту. Ця ігрова технологія є особливо акту-
альною в сучасних умовах дистанційного навчання.  

Використання на заняттях віртуальних ігор інтенсифікує процес ви-
вчення іноземних мов, робить його динамічнішим, яскравішим, що значно пі-
двищує зацікавленість студентів, створює сприятливі умови для самовдоско-
налення. Наприклад, опрацьовуючи тему «Житло», можна засвоїти назви 
предметів у сучасній квартирі через гру Influent. Курс «Ділова іноземна мова» 
краще опановувати із залученням VirtualSpeech. Віртуальне середовище, яке 
створює ефект особистої присутності на співбесідах стосовно працевлашту-
вання, засіданнях членів фірми, на зустрічах з клієнтами, сприяє формуванню 
стійких навичок ділової іншомовної комунікації. Низку уроків, що слугують 
засвоєнню не лише мови, а й культури країни, пропонує VR-платформа 
ClassVR.  

Отже, гейміфікація на заняттях з іноземної мови не тільки мотивує сту-
дентів, а й оптимізує освітній процес, створює унікальні можливості для реа-
лізації основних дидактичних завдань. 

Список використаних джерел: 
1. Косенко К. О., Томіліна Ю. М. Гейміфікація уроку англійської мо-

ви як засіб підвищення ефективності навчання в умовах онлайн-навчання. 
Збірник доповідей учасників Всеукраїнської студентсько-учнівської науково-
практичної онлайн-конференції. Київ : НУБІП України, 2021. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/351358480_Gejmifikacia_uroku_ang
lijskoi_movi_ak_zasib_pidvisenna_efektivnosti_navcanna_v_umovah_onlajn_n
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ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

Юлія Ніколаєнко, 
кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри германської 

філології та перекладу Національного університету «Полтавська політех-
ніка імені Юрія Кондратюка»  

З огляду на поглиблення міжнародних зв’язків в усіх сферах сучасного 
життя зростає потреба у висококваліфікованих перекладачах, які мають бути 
посередниками у забезпеченні ефективної взаємодії між представниками різ-
них країн і культур для досягнення спільних цілей. За таких умов перед за-
кладами вищої освіти постає завдання удосконалення фахової підготовки 
майбутніх перекладачів. 

http://playinfluent.com/
http://www.bestwebquests.com/bwq/matrix.asp
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Метою нашого дослідження є аналіз поняття «екстралінгвістична ком-
петенція» як складника фахової компетентності та визначення особливостей її 
формування у майбутніх перекладачів.  

Аналіз науково-методичних джерел свідчить про відсутність єдиного 
підходу до визначення поняття «компетентність» перекладача та його струк-
турних компонентів. У наукових працях, присвячених різним аспектам пере-
кладацької діяльності та підготовки майбутніх філологів і перекладачів, пред-
ставлено такі поняття, як «професійна компетентність перекладача» 
(О. Бесклетна, Г. Масур), «перекладацька компетентність» (І. Горошкін, 
Г. Кузенко, О. Кочубей, А. Міщенко, Н. Подлевська, М. Рудіна), «професійна 
компетенція перекладача» (О. Мацюк, О. Чередниченко, У. Шостак), «пере-
кладацька компетенція» (Т. Ганічева, В. Муратова, Р. Поворознюк), «фахова 
компетенція» (І. Сімкова). 

У контексті нашого дослідження ми будемо використовувати модель 
Л. Черноватого, який запропонував розрізняти «перекладацьку компетенцію 
(translationcompetence), тобто здатність продукувати прийнятний текст пере-
кладу, від ширших сфер компетенції перекладача (translator’scompetence)» []. 
Більш того, на його думку, термін «translator’scompetence» варто перекладати 
як «фахова компетентність перекладача, тобто експертна система, яка не є ав-
томатично притаманною будь-якому білінгву, а потребує особливого фор-
мування, що відбувається у процесі спеціально організованого навчання» [1, с. 
85].  

У структурі фахової компетентності перекладача Л. Черноватий виділяє 
такі компетенції: 

1) білінгвальна – мовна (знання двох мов) і мовленнєва (воло-
діння ними у тих видах мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі); 

2) екстралінгвістична – усі знання, що виходять за межі лінгві-
стичних та перекладознавчих; 

3) перекладацька – знання загальних принципів перекладу, 
навички та уміння його здійснення, а також інструментальна компетен-
ція (використання документальних та технологічних ресурсів, що мають 
відношення до роботи перекладача) та дослідницька або пошукова (зда-
тність швидко знайти інформацію, необхідну для розв’язання перекла-
дацьких завдань); 

4) особистісна – психофізіологічний компонент (когнітивні, 
психомоторні та поведінкові механізми – пам'ять, увага, психологічна 
стійкість, критичне відношення тощо), морально-етична компетенція 
(почуття відповідальності за якість власної праці; об'єктивність та на-
дійність; скромність, ввічливість, дотримання конфіденційності), ком-
петенція самовдосконалення, а також фахово-соціальна компетенція 
(прийоми та норми спілкування у професійному середовищі, уміння 
пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати договір на виконан-
ня перекладу, співпрацювати з фахівцями у відповідній галузі тощо); 

5) стратегічна – інтегроване уміння перекладати, що ґрунтуєть-
ся на координації решти компетенцій у процесі здійснення переклада-
цької діяльності[1, с. 85]. 
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Поняття «екстралінгвістичний» означає «позамовний, той, що стосуєть-
ся реальної дійсності, в умовах якої розвивається і функціонує мова» [2, с. 
383]. Отже, екстралінгвістичну компетенцію перекладача можна визначити як 
будь-які знання, які не входять до сфери лінгвістики і перекладознавства, 
проте є важливими для здійснення адекватного перекладу та інтерпретації 
вихідного тексту. Ці знання можна умовно розділити на фонові (загальні)та 
предметні (специфічні для певної діяльності). До фонових знань відносять де-
кларативні та соціокультурні знання.Як зазначається у Загальноєвропейських 
рекомендаціях з мовної освіти, будь-яка сфера людського спілкування зале-
жить від загального знання світу, це знання, які необхідні у процесі викори-
стання мови, але вони не є безпосередньо пов’язаними з мовою. Це деклара-
тивні знання (savoir) [3, с. 11]. Соціокультурні знання розуміють як знання 
культури носіїв мови, особливостей їх менталітету, традицій, духовних цінно-
стей, норм і правил спілкування тощо. 

Формування екстралінгвістичної компетенції майбутніх перекладачів 
відбувається у процесі їх підготовки у закладах вищої освіти. Оволодіння 
предметними знаннями передбачено у змісті навчальних дисциплін, які 
пов’язані з перекладом у галузі юриспруденції, медицини, науки, техніки, 
економіки тощо. Зокрема, читаючи і перекладаючи тексти економічної тема-
тики, студенти отримують предметні знання у галузі економіки.  

У процесі вивчення таких дисциплін, як «Країнознавство» чи «Лінгво-
країнознавство» студенти розширюють свої знання про країни, мови яких 
вивчають, їх культуру, побут, особливості національного менталітету та стан-
дарти комунікативної поведінки, загальноприйняті у певному лінгвокультур-
ному соціумі.  

Широкі можливості для формування екстралінгвістичної компетенції 
мають і такі дисципліни, як «Практика усного і писемного мовлення» або ж 
«Практичний курс іноземної мови». Одним із найбільш ефективних методів 
для цього є task-basedapproach, тобто навчання на основі виконання завдань, 
коли студенти взаємодіють 

у невеликих групах для виконання певного завдання. Це завдання має 
бути проблемним, цікавим, максимально наближеним до реального життя. У 
процесі виконання такого завдання студенти вивчають, аналізують, до-
сліджують, обговорюють певну тему, що дозволяє опановувати нові знання, як 
фонові, так і предметні. Серед інших методів, які сприяють формуванню 
екстралінгвістичної компетенції, можна також назвати метод проєктів, роль-
ові та ділові ігри, дискусії, мозковий штурм, дослідницький метод.  

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що 
екстралінгвістична компетенція є важливим складником фахової компетент-
ності перекладача. Формуванню екстралінгвістичної компетенції сприяє ціле-
спрямоване використання сучасних методів і технологій у підготовці май-
бутніх перекладачів. 

Список використаних джерел: 
1. Черноватий Л. М. Зміст поняття "фахова компетентність перек-

ладача" як складової методики навчання. Вісник Житомирського державно-
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СПЕЦИФІКА ІСПИТУ НА РІВЕНЬ  

ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 
Наталія Рябокінь, 

кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філології та 
соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 
 людини «Україна» 

 
Національна комісія зі стандартів державної мови у межах 

своїх повноважень організовує іспит для визначення рівня володіння держав-
ною мовою, призначає спеціально уповноважені державою установи, які про-
водять іспити, та видає державні сертифікати. Іспити проводяться на 
спеціально створених іспитових майданчиках, розташованих на  території 
України. 

Для складання іспиту та отримання сертифіката про рівень володіння 
державною мовою, претенденту, починаючи з 16 липня 2021 року, необ-
хідно: 

- онлайн зареєструватися за посилан-
ням: https://exam.mova.gov.ua, зазначивши ПІБ, дату, місце і час складання 
іспиту (із запропонованих варіантів);  

-  прийти на зареєстрований час до обраної локації із документом, 
що ідентифікує особу, та пристроєм КЕП; 

-  скласти іспит, використовуючи платфор-
му https://exam.mova.gov.ua. 

Результати іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних 
днів від дати складення іспиту.  

Рівень володіння державною мовою підтверджує державний сертифікат. 
Запис про видачу державного сертифіката заноситься Комісією 

до Реєстру державних сертифікатів. 
У день іспиту слід прийти заздалегідь, не пізніше, ніж за 30 хвилин до 

його початку. Після початку іспиту Ви не зможете потрапити на іспитовий 
майданчик. Претендент, який зареєструвався, але не з’явився на іспит, буде 
вважатися таким, який використав свою спробу скласти іспит. Повторно він 
зможе зареєструватися на  іспит лише через 4 місяці; 

Також потрібно взяти  із собою документ, який посвідчує особу (паспорт, 
водійські права, електронний паспорт у Дії).  Та негативний результат тесту-
вання на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу, яке проведене не більш як за 72 години до складання іспиту, або 
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцина-
ції, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  568   Полтавський інститут економіки і права  

 

двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які внесені Всесвітнь-
ою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 
надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність 
якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електрон-
них послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія. 

Якщо претендент не зможе надати такого підтвердження, його не допу-
стять до іспиту. У такому випадку він має право залишити у заявці коментар з 
проханням скасувати заяву на іспит, щоб мати можливість повторно за-
реєструватися на іспит. 

Без посвідчення особи Ви не зможете потрапити на іспитовий майдан-
чик і скласти іспит; 

- на іспитовому майданчику Ви зобов’язані постійно перебувати в за-
хисній масці. Особи без маски не будуть допущені до складання іспиту; 

- відповідно до Порядку проведення іспитів на рівень володіння дер-
жавною мовою претендентам заборонено: спілкуватися в будь-якій формі під 
час виконання завдань з іншими претендентами або третіми особами; спису-
вати відповіді; використовувати засоби зв’язку, пристрої для зчитування, 
оброблення, збереження та відтворення інформації, що не передбачені проце-
дурою проведення іспиту; робити помітки, що можуть ідентифікувати особу. 
Усе перераховане є підставою для припинення іспиту для претендента; 

- іспит триватиме 30 хвилин. 
Уповноважені установи (організації), які проводять іспити на рівень 

володіння державною мовою, не надають роз’яснень щодо оцінювання 
іспитових робіт претендентів, рішень Комісії щодо встановлення результатів 
іспиту, процедури подання скарг та оскарження результатів іспиту. 

Основне призначення уповноважених установ (організацій) – 
забезпечити належні матеріально-технічні та організаційні умови для прове-
дення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою. Їхній 
обов’язок – ідентифікувати претендентів перед початком іспиту та 
супроводжувати технічно перебіг іспитової сесії. 

Усі питання щодо організації та проведення іспитів, а також їхніх ре-
зультатів слід спрямовувати на офіційні комунікаційні канали. 

Перелік центрів іспитування. 
Нагадаємо, що у липні 2021 році набув чинності Закон України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 
2704-VIII, визначений конституційним від 14.07.2021, підстава -v001p710-21) 

Відповідно до ст.9 вищезазначеного закону до осіб, які зобов’язані 
володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання 
службових обов’язків належать: державні службовці,керівники закладів 
освіти всіх форм власності; педагогічні, науково-педагогічні і наукові 
працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до за-
кладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі 
як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іно-
земної мови; 

Відповідно до ст. 11 “Рівні володіння державною мовою”: 
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Класифікація рівнів володіння державною мовою розробляється і за-
тверджується Національною комісією зі стандартів державної мови з 
урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR). Шкала рівнів 
володіння державною мовою визначає три загальні рівні навичок: початковий 
рівень А, середній рівень В та рівень вільного володіння мовою С. 

Державний сертифікат початкового рівня першого ступеня (А1) засвід-
чує, що особа розуміє і може вживати загальні вирази та найпростіші фрази, 
необхідні для задоволення конкретних потреб, зокрема представити себе чи 
іншу особу, запитати і відповісти на запитання про себе (місце проживання, 
родину, особисті речі тощо); може взаємодіяти на простому рівні, якщо 
співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий допомогти. 

Державний сертифікат початкового рівня другого ступеня (А2) засвід-
чує, що особа розуміє та може вживати окремі фрази та широко вживані вира-
зи, пов’язані з конкретними сферами повсякденного життя (елементарна ін-
формація про себе та свою сім’ю, здійснення покупок, місцева географія, пра-
цевлаштування тощо); може спілкуватися у ситуації, коли необхідний простий 
і безпосередній обмін інформацією на звичні теми. 

Державний сертифікат середнього рівня першого ступеня (В1) засвідчує, 
що особа розуміє основний зміст чіткої, стандартної інформації на теми, 
близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Рівень 
знання української мови дає змогу впоратися в більшості ситуацій, що можуть 
виникнути під час подорожі Україною. Особа може просто і доладно вислов-
люватися, зокрема на теми, що належать до особистих зацікавлень; здатна 
описати особистий досвід, події, мрії, плани, надати стислі пояснення щодо 
точки зору на деякі події. 

Державний сертифікат середнього рівня другого ступеня (В2) засвідчує, 
що особа може розуміти основні ідеї комплексного тексту як на конкретну, так 
і на абстрактну тему, включаючи спеціалізовані дискусії за своїм фахом; може 
спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, 
який уможливлює регулярні відносини з ними, не викликаючи труднощів для 
жодної зі сторін; може чітко і докладно висловлюватися з багатьох тем, зо-
крема висловлювати свою думку з певного питання, наводячи переваги і 
недоліки різних позицій. 

Державний сертифікат рівня вільного володіння першого ступеня (С1) 
засвідчує, що особа може розуміти широкий спектр складних і великих за об-
сягом текстів та розпізнавати в них прихований зміст; може висловлюватися 
швидко і спонтанно без помітних ускладнень, пов’язаних з пошуком засобів 
вираження, легко і точно використовувати українську мову у спілкуванні, нав-
чанні та для досягнення професійних цілей; може чітко, структуровано і до-
кладно висловлюватися зі складних тем, демонструючи володіння знаннями 
правил граматики. 

Державний сертифікат рівня вільного володіння другого ступеня (С2) 
засвідчує, що особа легко розуміє практично все, що чує або читає, може уза-
гальнити інформацію з різних усних чи письмових джерел, зробити аргумен-
тований виклад у логічній, послідовній формі, а також висловлюватися спон-
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танно, швидко і точно, передаючи найтонші відтінки смислу навіть у складних 
ситуаціях. 

За результатами проведеного іспиту на визначення рівня володіння 
державною мовою особа отримує державний сертифікат про рівень во-
лодіння державною мовою, що засвідчує один із рівнів за шкалою, вста-
новленою частиною третьою цієї статті. 

А тепер про сам іспит, його структуру та зміст.  
Письмова частина складається із Завдання 1–3 мають по чотири варіан-

ти відповіді, серед яких лише один правильний. Оберіть правильний, на Вашу 
думку, варіант відповіді. 

1. Позначте речення, у якому за змістом можливі обидва 
слова, наведені в дужках:  

А За інформацією уряду, торік рівень інфляції (складав, 
становив) 4 %.  

Б Державна символіка формувалася впродовж (століть, 
сторіч).  

В Комісія видала накази щодо виборчої (компанії, кампа-
нії). 

 Г Дотримання карантинних обмежень перевіряють у (лю-
дних, людяних) місцях.  

Завдання 4–6 мають по шість варіантів відповідей, серед яких три пра-
вильні. Оберіть правильні, на Вашу думку, варіанти відповідей. 

4. Позначте три вислови, які відповідають нормам культури мови:  
А заявити позицію стосовно проблеми  
Б ухвалити рішення щодо обговорюваного питання  
В оприлюднити перелік вільних вакансій  
Г висловитися по зазначеній проблемі  
Д домовитися із партнерами про співпрацю  
Е заявити ради інтересів співпраці  
У завданнях 7–9 до кожного з чотирьох рядків, позначених цифрами 1–

4, оберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений літерою А, Б, 
В, Г, Д чи Е. Два варіанти відповіді зайві.  

7. Доберіть до іншомовних слів (1–4) українські відповідники (А–Е): 
1 консолідувати      А започаткувати 
2 реалізувати          Б об’єднати 
3 демонструвати     В обмежити 
4 девальвувати       Г показати 
                                Д знецінити 
                                 Е втілити 
1 2 3 4 
Б Е Г Д 
У завданнях 10–14 оберіть один правильний, на Вашу думку, варіант 

слововживання, позначений буквами А, Б, В або Г. 
Удосконалюючи своє епістолярне мистецтво, не забудьте про такий 

10___ вид ділових листів, як листи-підтвердження. Ви – людина енергійна, 
цілеспрямована, передбачлива, турбуєтеся про власний авторитет та престиж 
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своєї фірми. Дбаючи про успіх, ви звикли 11__ все до найменших дрібниць, 
щоб уникнути зайвих непорозумінь. І ви, 12___, знаєте, що надіслане письмо-
ве підтвердження попередньої угоди, домовленості чи запрошення є виграш-
ним для вас із кількох причин. Насамперед такий лист утверджує ваше рено-
ме 13___ ділового партнера, який із належною повагою ставиться до тих, із 
ким має справу. По-друге, ви маєте нагоду ненав’язливо запросити потенцій-
них партнерів до співпраці та підтвердити свою 14__ у ній. 

10 А другорядний Б неістотний В злободенний Г важливий 
11 А підраховувати Б розраховувати В враховувати Г обраховувати 
12 А звично Б звичайно В винятково Г навряд чи 
13 А засвідченого Б освідченого В досвідченого Г освіченого 
14 А зацікавленість Б користь В прихильність Г обізнаність 
10 11 12 13 14 
Г В Б Г А 
У завданнях 15–19 впишіть пропущену літеру або пропущені літери у 

виділені слова, позначені відповідними цифрами. 
15 жовтня 2020 року на платформі Zoom відбувся вебінар «Програма 

“Horizon Europe”» ‒ (15) найбли[…]а перспектива». Інформаційний захід ор-
ганізовано за ініціативи Національного контактного пункту Рамкової програ-
ми (16) [...]вропейського Союзу з досліджень та (17) і[...]овацій «Horizon 2020» 
за тематичними напрямками «Майбутні технології» та «Інклюзивні, інно-
ваційні та розумні суспільства». Головними темами для обговорення були під-
сумки участі України у Програмі «Horizon 2020» та ознайомлення з основни-
ми (18) пр[...]оритетами наступної Рамкової програми «Horizon Europe». (19) 
Уча[…]ики мали змогу отримати найактуальнішу інформацію про успіхи 
українських організацій в отриманні грантів, дізналися, як краще підготувати-
ся до майбутньої Програми, взяли участь у жвавій дискусії.  

Відповіді: 
(15) найбли[жч]а 
(16) [Є]вропейського 
(17) і[нн]овацій 
(18) пр[і]оритетами 
(19) Уча[сн]ик 
Прочитайте текст. Для пропусків (20–24) доберіть варіанти відповідей 

(А–З). Три варіанти відповіді зайві. 
Ринок праці майбутнього Усе чи майже все на ринку праці визначати-

муть високі технології. Робота з великими базами даних та їх аналіз, «хмарні» 
технології, електронна комерція – це 20___. Сюди ж можна додати 21___, 
штучного інтелекту та роботів. Очікується, що до 2025 року 22___ виконува-
тимуть приблизно однаковий обсяг роботи. Проте лише люди 23___, але й 
навички та вміння. Працівникам потрібні критичне мислення, вміння 
розв’язувати проблеми, 24___, вміння пристосовуватися до змін, стійкість до 
стресів та гнучкість у підходах. Про це йдеться у дослідженні «Майбутнє робо-
чих місць» від Всесвітнього економічного форуму. 

А люди та машини 
Б штучний інтелект 
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В мають не тільки певні знання 
Г ефективно виконують роботу 
Д підвищений інтерес до шифрування даних 
Е важливі технології майбутнього 
Ж пріоритети бізнесу на найближчі п’ять років 
З здатність до самостійного навчання 
20 21 22 23 24 
Ж  Д    А   В З 
УСНА ЧАСТИНА 
Бланк претендента 
Із запропонованих тез оберіть одну й висловіть своє бачення та обґрун-

туйте позицію. 
Обсяг висловлювання має становити 15–20 речень. 
1. В умовах кардинальних змін у світі актуальність проблем міжнародної 

співпраціпостійно зростає. Від статусу держави на міжнародній арені зале-
жать розв’язанняпроблем світового співтовариства та добробут громадян. Від 
чого, на Вашу думку,залежить міжнародний престиж держави? 

2. У народі кажуть: не все те золото, що блищить. Ми часто женемося за 
красивим, аколи отримуємо бажане не дістаємо від того насолоди. Яка ж кра-
са справжня? 

Хочу завершити свою доповідь тим, що українська мова є визначальним 
чинником і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично 
сформувалася і протягом багатьох століть безперервно проживає на власній 
етнічній території, становить переважну більшість населення країни і дала 
офіційну назву державі, а також є базовим системотвірним складником 
української громадянської нації;прагнучи до посилення державотворчих і 
консолідаційних функцій української мови, підвищення її ролі в забезпеченні 
територіальної цілісності та національної безпеки України; маючи на меті 
створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб 
українців. 

 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІАЛОГУ 
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
Наталія Токуєва, 

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка відділу  
мовної підготовки Центру міжнародної освіти Полтавського 

 державного аграрного університету 
 

Діалогічне мовлення – найдавніша форма людського спілкування – є 
багатоаспектним, складним явищем, що розглядається як конкретне втілення 
мови в її специфічних засобах, як форма мовленнєвого спілкування, сфера 
прояву мовленнєвої діяльності людини та, в широкому сенсі, форма існування 
мови.Це явище було й залишається предметом наукових досліджень як укра-
їнських, так і зарубіжних учених із різних галузей знань, що займаються про-
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блемами комунікації: лінгвістів, соціологів, психологів, філософів та інших. 
Феномен поняття «діалог» досліджували й продовжують досліджуватиза різ-
ними напрямами: усною чи писемною формою реалізації; за видами дискур-
сивних практик: особисто-орієнтованого, сімейного, художнього, публічного 
тощо; за змістом реалізації (кооперативний, конфліктний, суперницький то-
що); за жанровою класифікацією (бесіда, інтерв’ю, дебати, переговори, диску-
сія, суперечка, листування тощо). Онтологію діалогу за логіко-семантичним, 
функціонально-семантичним, структурно-семантичним та когнітивно-
семантичним напрямами вивчали К. Бєляєва, О. Борисов, В. Гак, В. Девкін, В. 
Дем’янков, Л. Михайлов, О. Падучєва, Т. ванДейк, Б. Федоров та ін.; в інтона-
ційному аспекті діалог досліджувався в наукових розвідках А. Калити; аксіо-
логічні засади діалогу оприлюднила дослідниця Н. Гончарова; за категорією 
модальності діалог розглядався Н. Арутюновою; прагматичні властивості діа-
логічного мовлення висвітлили В. Богданов, Д. Таннен та ін.; тема-ремантичні 
зв’язки було досліджено А. Агієвою; лінгвосеміотичний аналіз діалогупред-
ставлено в роботах І. Гоффмана, С. Єрмоленкота ін.  

На фоні широкої палітри поліпарадигмальності діалогової комунікації 
дослідження даної проблеми у розрізі вирішення комунікативних завдань мо-
вної підготовки іноземних громадян до вступу в українські виші є надзвичай-
но важливою проблемою. Методика викладання української мови як інозем-
ної визначає, що навчання нерідної мови від самого початку маєбутикомуні-
кативно спрямованим, мати достатню кількість занять з розвитку усного й пи-
семного мовлення, де приділяється увага не лише граматичним основам по-
будови синтаксичних одиниць чи лексичному запасу іноземця, а й культурі 
ведення діалогу, системі аргументації,плануванню ходу бесіди, умінь адекват-
но реагувати на репліку співбесідника чи спонтанно перебудовувати свою про-
граму, захоплювати чи перехоплювати ініціативу в спілкуванні тощо. А отже, 
діалог необхідно розглядати як відкриту, динамічну, функціональну систему, 
що, на думку О. Борисова,«обмінюється інформаційними стимулами з етно-
культурним середовищем різнотипних дискурсивних практик його реалізації і 
за рахунок такого взаємозв’язку самоорганізується, саморегулюється й само-
розвивається» [1, с. 28]. 

На початковому (пропедевтичному) етапі навчання української мови 
іноземних громадян під час роботи з формування навичок і умінь діалогічного 
мовленнянеобхідно вказати на значимість одного з основних напрямів дослі-
дження діалогу – функціонально-комунікативного, коли основна увага приді-
ляється саме реалізації комунікативного наміру іноземців, визначенню кому-
нікативної структури діалогу та пошукам механізмів взаємодії між синтаксич-
ною формою та комунікативною функцією в діалогічних репліках.  Для під-
вищення ефективності навчання діалогічного мовлення важливо також ви-
значити мінімальну одиницю діалогу, яку потрібно розглядати у площині дія-
льнісного підходу як висловлювання однієї особи, що оформлене у вигляді 
одного речення або сполучення речень, у зверненні до іншої особи з метою 
викликати в неї реакцію у відповідь. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є цілеспрямоване навчання 
тактики ведення діалогу як конкретно-дієвої програми з засвоєння певного 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  574   Полтавський інститут економіки і права  

 

набору мовних засобів вираження тієї чи іншої інтенції. Саме тому необхідно 
практикувати функціонально-комунікативне моделювання і кожної репліки, і 
діалогу в цілому. Багаторічна робота з іноземними слухачами дозволила зро-
бити висновки, що діалог потрібно розчленувати на текстові одиниці (репліка 
та відрізок), які є лінійними, та безперервні функціональні одиниці (вислов-
лювання й дискурс).Відрізок містить у собі не більш однієї одиниці комуніка-
тивної інформації, хоча лінійно більше, ніж слово, чи дорівнює йому. Ко-
мунікативно-інформаційна насиченість є найважливішим критерієм під час 
розчленування діалогу на відрізки.  

Загальним критерієм методичної систематизації відрізків є комуніка-
тивна інтенція та певна діалогічна тактика кожного учасника діалогічного мо-
вленняз усіма її тонкощами. Крім того, необхідно враховувати семантичну 
значимість відрізку та можливість його віднесення до опорних точок; 
функціонально-синтагматичну здатність відрізку вступати в синтаксичні 
зв’язки з іншими елементами (потенційну кількість функціональних одиниць 
діалогічного тексту).Так, існує набір діалогічних відрізків для того, щоб по-
знайомитися чи представити незнайому співрозмовникові людину; щоб 
дізнатися, де знаходиться деканат, кафедра чи потрібна аудиторія; щоб вести 
розмову у бібліотеці, в магазині, в транспорті, в банку чи в аптеці тощо. Дані 
відрізки стають базовим мовним матеріалом при навчанні діалогічного мов-
лення, який необхідно подавати з певною кількістю потенціальних реплік у 
відповідь або окремих висловлювань із різними варіаціями реакцій та 
емоційними відтінками: реакція на привітання, подяку чи вибачення; взаємне 
побажання; підтвердження чи спростування думки або пропозиції співроз-
мовника тощо. Адже саме мовець вербалізує широкий спектр інтенцій: поін-
формувати, переповісти, запитати, спонукати, побажати, емоційно відреагува-
ти на щось, оцінити, подякувати, вибачитися, поспівчувати, похвалити тощо. І 
якщо його співрозмовник не розуміє інтенційні горизонти комунікації, то 
створюються паралельні тексти, які не відповідають основним завданням 
діалогічного мовлення. Лише в сукупності реплік, що належать різним 
співрозмовникам та об’єднуються на семантичному й лексико-граматичному 
рівнях, вони представляють собою закінчене елементарне висловлювання. 

У процесі навчання іноземців діалогічного мовлення необхідно забезпе-
чити їх основним і додатковим мовленнєвим матеріалом та підготувати рід 
завдань, що формують уміння розпізнавати тактики мовленнєвої поведінки 
на засадах ситуативного методу, який визначає стандартизовані основні теми 
й ситуації та допомагає викладачеві «перетворити навчання на цікавий живий 
процес; зняти відчуття безпорадності під час спілкування, що часто виникає 
на початковому етапі навчання іноземних громадян, і, зрештою, сприяє більш 
швидкому та якісному засвоєнні мови» [2, с. 296]. 
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часному етапі. Міжпредметні зв’язки : Тези Х Міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої 45-річчю підготовчого факультету. 8-
9 червня 2006 року. Харків : ХОГО «НЕТ «ЕкоПерспектива», 2006. С. 294–
296. 

 
АНГЛОМОВНІ ЕПІТЕТИ В УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ПЕРЕК-

ЛАДАХ ПОЕЗІЇ РОБЕРТА БЕРНСА 
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Дотепер епітети досліджують переважно на матеріалі художньої літера-
тури з традиційним поділом їх на логічні та художні (власне епітети) означен-
ня, на постійні (фольклорного походження), загальномовні та індивідуально-
авторські. Без сумніву, саме в художніх текстах епітети найповніше реалізують 

свої функції, виявляють особливо високий образний потенціал. [6, c. 99] 
Як показує аналіз спеціальної літератури, епітети притаманні худож-

ньому дискурсу будь-якої мови, але  в кожній конкретній мові  епітети мають 
свої особливості утворення і функціонування. 

Епітет – це художнє означення. Інакше його ще називають образним або 
поетичним означенням, підкреслюючи в такий спосіб його відмінність від ло-
гічного означення предмета, завдання якого також полягає в тому, щоб конк-
ретизувати уявлення про предмет, про який ідеться. 

Проте, на відміну від логічного, поетичне означення не має на меті вка-
зати на такі ознаки предмета, які могли б відокремити його в нашому уявлен-
ні від інших, подібних до нього предметів. 

Поетичний епітет не потрібен для точності, він визначає певні типові, 
характерні властивості предметів, здійснює не усунення з думки видів, що не 
містять у собі ознаки, ним виділеної, а заміщення конкретним способом одно-
го з багатьох непевних. [2, с. 357]Епітет належить до найуживаніших поетич-
них прийомів. 

При перекладі епітетів повстає проблема вибору методу художнього пе-
рекладу. Це зумовлено невідповідностями в структурі різних мов, що і приз-
водять до труднощів, пов'язаних зі збереженням і передачею значень слів при 
їх перекладі іншою мовою.При аналізі робіт В. Н. Коміссарова та Я.І.Рецкера, 
а також українських перекладах поезії Роберта Бернса можна зробити висно-
вок, щодо найбільш поширених методів при перекладі поезії належать:  

Трaнскрибування і транслітерація (калькування) (способи перекладу 
шляхом відтворення її форми слава буквами мови перекладу. При транскри-
буванні відтворюється звукова форма іншомовного слова, а при транслітерації 
- його графічна форма (буквений склад));[4, с. 253] 

Лeксико-граматичні трансформації:  
1. Диференціація (використання не словникового відповідника, в зале-

жності від його актуальності у контексті) та уподібнення (використання лек-
сично-граматичного відповідника); 
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2. Конкретизація (трансформація, внаслідокякої слово більш широкого 
значенняв в оригіналізамінюється словом вужчої семантики при перекладі); 

3. Генералізація (процес протилежний до конкретизації);[5, с.45] 
4. Смисловий розвиток (прийомом контекстуальної заміни, коли в пере-

кладівикористовується слово, значенняякого є логічнимрозвиткомзначення 
слова, щоперекладається); 

5. Антонімічний переклад (форма слова абословосполученнязамінюєть-
ся на протилежну (позитивна на негативну і навпаки), а змістодиниці, щопе-
рекладається, залишається в основному подібним); 

6. Цілостна перебудова (являє собою різновидсемантичногорозвитку, 
але у випадкуцілостноїперебудови до увагиберуться не елементи, а ціла форма 
(реченняабонавіть текст); 

7. Компенсація втрат у процесі перекладу (пошук аналогій у мові перек-
ладу, які відсутні у мові оригіналу (метод граматичної заміни)). 

Асоціативний переклад (метод перекладу, що характеризується асоціа-
тивним мисленням при перекладі, фантазуванням, поетизацією). 

У ході дослідження було проведено перекладацький аналіз епітетівме-
тодом суцільної вибірки на основі поезії Роберта Бернса та перекладах його 
творів українськихперекладачів. 

Так для дослідження були взяті такі вірші Роберта Бернса як «Hand-
someNelly», «Montgomerie’sPeggy», «DuncanGray», «JohnAnderson», а 
також«EppieAder», «EpitaphonMyFather», «Impromptu, onMrs. 
Riddel’sBirthday, inNovember», « IBurn, IBurn». 

Епітет handsome Микола Лукаш переклав методом уподібнення як моя 
люба. А completereputationяк душевна краса. Епітет dinnersleep було перекла-
дено як не «… сні по ситому обіді», що є результатом граматичної переклада-
цької трансформації методом асоціативно-смисловим.  

Фразовий епітет anoldmanin a drymonth було перекладено як «старий у 
місяці сухому». Цей переклад є результатом методу уподібнення. 

Деякі інші переклади методом уподібнення: 
gentleair – легке повітря 

gaudydress – пишний одяг 
surglystorm – сніжний вітер 
slightedlove – любов, що зщезає 
cantyday–розкішне життя 
generousfriend–нелицемірний друг 
piteouscase–нещасний випадок 
poorDuncan–нещасний Дункан. 

Методом граматичної заміни були перекладені наступні епітети: 
cantybaith якдомограй 
frostypow–іній 
bonniebrew–чорний чуб 
dauntlessheart - він не боявся лорда самого 
virtue’sside–чеснота. 

У фразіwithhisfrostybeardепітет було перекладено як в день морозний 
Для епітета brilliantgiftбуло взято граматичну заміну і згине зло 
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forbiddenfields–у ту межу. 
Епітетsicthingsбуло перекладано якотрута 
Bosomwrings–рана в грудях.  

…thelion’swings – левині крила. У данному випадку при перекладі вико-
ристано метод калькування.  

Як і у наступних випадках: 
thetrees … dryandleafless – А дерева  … Хай  будуть  голі та  сухі. 
a cavernouswasteshore – дупластий  берег, Загублений… 
a meagre, blue-nailed, phthisichand – худу, блідущу руку. Дослівно мізе-

рна, блакитна, фтизична рука. Перекладач дійшов такого поетичного перек-
ладу за рахунок асоціативного перекладу.Епітет wet у контексті речення: 
Clutchandsinkintothewetbank. Перекладено як: В підмоклій глині берега вто-
нули. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ КОМУНІКАНТА  
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англійської мови КПІ імені Ігоря Сікорського 

 
Для сучасних лінгвістичних досліджень актуальним залишається 

розгляд мовця з погляду його індивідуально-маркованих особливостей. Вив-
ченням поведінки мовця, як правило, займалися не лише лінгвісти, але й нау-
ковці суміжних з лінгвістикою наук. Слід зазначити, що парадигма до-
сліджень особистості як учасника комунікативного процесу спирається, 
здебільшого, на антропоцентричний підхід, який передбачає урахування низ-
ки факторів, що вливають на комунікативну поведінку особистості: 
фізіологічні, психологічні, соціокультурні та ін.  
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Саме тому метою нашого дослідження є обґрунтування статусу особи-
стості як «ядра» комунікативної взаємодії з урахуванням її характеристик, які 
мають місце при зміні її комунікативної ролі під час отримання та передачі 
повідомлення.  

Зазначимо, що, розглядаючи особистість як мовний суб’єкт, науковці 
оперують, здебільшого, поняттями «мовна особистість», «психотип» і «ко-
мунікант». Тому логічним постає розпочати розгляд саме із семантичної 
складової та диференційних ознак цих понять.  

У лінгвістичній теорії існує декілька підходів до розгляду наведених ви-
ще семем. При цьому деякі з них можуть бути біполярними за значенням. 
Наприклад, О.О. Селіванова підкреслює, що комунікант – це особистість, яка 
є учасником комунікативного акту, і в свою чергу породжує повідомлення, 
сприймає їх та декодує [4, с. 595]. При цьому необхідно підкреслити, що учас-
ник комунікативної взаємодії розглядається з огляду на його обрану стратегію 
та відповідні тактики спілкування та, як правило, комунікативні ролі 
(обов’язки, норми, ситуаційні та позиційні ролі тощо) [4, с. 595]. Більш того, 
саме комунікант є породжувачем свідомого, індивідуального мовлення: він 
створює ланцюг повідомлення, формує його ідею та мету, обирає стратегію і 
тактики та контролює перебіг усього комунікативного процесу [4, с. 596].   

Мовну особистість, насамперед, О.О. Селіванова описує як ознаку ко-
муніканта, а не як окремо існуючий концепт. На її думку, мовна особистість є 
певною показовою характеристикою, яка «відображає у знаковій формі осо-
бистість комуніканта». Більш того, філологиня звертає увагу на те, що мовна 
особистість комуніканта є частковою маніфестацією його особистісного тезау-
руса, лексикону та прагматикону [там само]. 

Натомість В. Н. Караулов наділяє мовну особистість терміном «homo 
loquens» (людина, що говорить) і стверджує, що така особистість має багато-
компонентну структуру мовної упорядкованості, яка відображає її мовні ком-
петентності. При цьому дослідник наголошує на тому, що все продуковане 
мовцем є не лише відображенням психічних атрибутів, але й соціальних та 
історичних процесів [2, с. 22]. 

Вивчаючи психологічні характеристики мовної особистості, український 
психолог Г.В. Щекин наголошує на тому, що особистість є соціальною істотою, 
яка має системну якість, яку вона набуває в ході свого розвитку і вирізняється 
індивідуальністю [5, с. 30-31]. При цьому пріоритетним є вивчення психо-
логічних характеристик особистості, а саме її структури: спрямованість особи-
стості, її можливостей, а також психологічних специфік поведінки [5, с. 31]. 
Вищезазначені фактори і визначають сутність поняття «психотип», який 
здатний здійснювати вплив на будь-яку сферу діяльності того чи того типу 
особистості, і безпосередньо, на її мовні компетенції та комунікативний статус. 

Представимо узагальнення наведених визначень понять «мовна осо-
бистість», «психотип» і «комунікант» у графічній формі рис. 1, який наочно 
демонструє, що спільним семантичним ядром цих понять постає особистість. 

 
 
 



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                579 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Полісемантичність поняття «особистість» у лінгвістичних до-
слідженнях 

 
Виходячи з отриманих теоретико-концептуальних підходів до вивчення 

ролі мовця в комунікації, пропонуємо таке трактування вияву специфіки його 
психотипу й мовної особистості у площині розгляду мовленнєвої поведінки 
комуніканта (див. рис. 2).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритмічне узагальнення ролі психотипу мовця та його мовної 
особистості у процесі комунікації 

З наведеного графічного узагальнення випливає, що психологічний тип 
мовця визначає специфіку вербального та невербального оформлення його 
мовлення як вияву мовної компетентності під час комунікативної взаємодії. 
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Зазначимо при цьому, що існує безліч підходів до вивчення особистості шля-
хом аналізу її психофізіологічних ознак, наприклад: екзистенціальний підхід 
І. Канта, психоневрологічний розгляд особистості К. Леонгарда, психо-
аналітична теорія К. Юнга (екстраверт, інтроверт) та психо-соціологічні до-
слідження індивіда Еріха Фрома [3, с. 517-518]. Відомі навіть доробки з лінгво-
психологічного підходу до вивчення мовця, розділяючи комуніканта на мета-
символічну, емпатичну, фактографічну та репрезентативну мовні особистості 
[1, с. 47 – 50]. 

Викладене свідчить про доцільність подальшого розгляду понять «мов-
на особистість», «психотип» і «комунікант» у площині міждисциплінарних 
досліджень особистості під час її взаємодії з іншими учасниками комуніка-
тивного процесу. Виходячи з наведених академічних трактувань понять «мов-
на особистість», «психотип» і «комунікант», очевидною стає пріоритетність 
дослідження психологічних характеристик мовця з подальшим визначенням 
його мовних компетентностей та комунікативних інтенцій у процесі комуніка-
тивної взаємодії. 
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На сучасному етапі розвитку науки про мову розглянуто широке коло 
питань, які стосуються взаємозв’язку людини і мови в межах антропоцентри-
чної парадигми знання: основну увагу приділено вивченню будови мовної си-
стеми у зв’язку зі свідомістю людини, її культурою і духовним життям, універ-
сальності та специфіці мовленнєвої поведінки різних народів; докладно розг-
лянуто поняття концепту, співвідношення мовної, концептуальної та націона-
льної картин світу, мовної особистості, мовної свідомості. 

Питання концептуалізації світу, відображеної у мові, теоретично обґрун-
товані у працях М. Алефіренка, І. Голубовської, Ю. Караулова, О. Кубрякової, 
Д. Лихачова, А. Приходько, З. Попової, Й. Стерніна, В. Телії, Р. Фрумкіної, 
В. Крофта, Е. Рош, Е. Сміта, В. Сухаровського, Дж. Тейлора, М. Шварц та ін. 
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Розробкою проблеми картини світу та її мовного вираження займалися 
Ю. Апресян, Г. Брутян, Л. Даниленко, Ю. Караулов, Г. Колшанський, 
О. Корнілов, О. Кубрякова та інші. 

Проте незважаючи на численні дослідження, питання мовної та концеп-
туальної картин світу не можна вважати повністю вивченим. У зв’язку з цим 
метою статті є схарактеризувати поняття мовної та концептуальної картин 
світу. 

У лінгвістиці під картиною світу у загальному вигляді розуміють впоря-
дковану сукупність знань про дійсність, яка формується у суспільній, груповій 
та індивідуальній свідомості [8, с. 10]. Якщо світ — це людина та середовище у 
їхній взаємодії, то картина світу — результат переробки інформації про сере-
довище і людину.  

Специфічним явищем, пов’язаним із мовою, є мовна картина світу, адже 
члени певного суспільства, а саме мовці, розмовляючи рідною мовою, отри-
мують конкретні уявлення про світ, що їх оточує. Саме це світобачення слу-
жить орієнтиром для людини. Загальна картина світу складається з безлічі 
індивідуальних картин світу, які формують собою цілісне вираження люд-
ством свого ставлення до усього навколишнього, продемонстроване вербаль-
но.  

Мовна картина світу — це репрезентація всього існуючого як цілісного та 
багатогранного світу, що у своїй побудові та у зв’язках своїх частин представ-
ляє, по-перше, людину, її матеріальну та духовну життєдіяльність, а, по-друге, 
все те, що оточує: простір і час, живу та неживу природу, сферу створених лю-
диною міфів і соціум; вона вироблена багатовіковим досвідом народу і 
здійснюється за допомогою засобів мовних номінацій [10, с. 15]. Це, так би мо-
вити, акумуляція внутрішніх та зовнішніх структурованих уявлень і знань про 
все, що існує, обрамлених досвідом і вилитих у мові, єдиному матеріальному 
представникові, що унаочнює їх, трансформуючи з низки абстрактних оди-
ниць у матеріалізовані.  

Мовна картина світу формує тип ставлення людини до світу. Вона ство-
рює норми поведінки людини в світі, визначає її ставлення до нього. Кожна 
природна мова виражає сприйняття та організацію («концептуалізацію») 
світу. Значення в ньому складаються в систему поглядів, яка є обов’язковою 
для всіх носіїв мови. Виникає ніби «простір значень» (за термінологією 
О. Леонтьєва), тобто закріплені в мові знання про світ, у які вплетений націо-
нально-культурний досвід конкретної мовної спільноти [7, с. 65-66].  

Процес пізнавальної діяльності людини передбачає накопичення нею 
нової інформації та її модифікацію [11; 12]. На думку О. Кубрякової, концепту-
алізація є одним із найважливіших процесів пізнавальної діяльності людини, 
який полягає в осмисленні інформації про світ, уявному конструюванні пред-
метів та явищ дійсності, що приводить до утворення певних уявлень про світ у 
вигляді фіксованих у свідомості людини смислів-концептів, концептуальних 
структур і всієї концептуальної системи [4, с. 93]. Крім того концептуалізація 
розглядається як певне «буття людської свідомості» [1, с. 13], «як певний «на-
скрізний» для різних форм пізнання процес структуризації знань із деяких 
мінімальних концептуальних одиниць» [4, с. 93] тощо.  
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Під концептуальною картиною світу, яка є предметом дослідження у 
працях Ю. Апресяна, Г. Брутяна, Ю. Караулова, Ж. Соколовської та ін. тради-
ційно розуміється сукупність знань, думок, уявлень про світ, яка відобража-
ється у людській діяльності. Концептуальна картина світу — це образ світу, 
фрагмент дійсності, не зафіксований системою знаків [5].  

Концептуальна картина світу складається з концептів і зв’язків між ни-
ми. Г. Брутян, аналізуючи поняття картина світу з позиції філософії, зауважує: 
оскільки в людській свідомості правомірним є виділення раціональної (логіч-
ної) та чуттєвої моделей дійсності, то і в мові можливе уявлення про «картину 
світу» у формі концептуальної (поняттєвої) та мовної (словесної) моделей [2, 
с. 109]. 

У науковій літературі розмежовано поняття мовної та концептуальної 
картин світу, адже для мовної картини світу відповідними одиницями є зна-
чення слова, а для концептуальної картини світу — поняття. незважаючи на 
розмежування цих понять, не можна заперечувати того факту, що вони сут-
тєво перетинаються, взаємодіють і навіть накладаються.  

Інтерпретація окремих фрагментів й елементів концептуальної картини 
світу, осмислення їх структурних взаємозв’язків здійснюється саме на рівні 
мовної свідомості, яка формує мовну картину світу. Таким чином, мовна кар-
тина світу є зовсім іншим утворенням як за своїм складом, так і за виконува-
ними функціями, оскільки вона є результатом мовної фіксації концептосфери 
знаковими системами [9, c. 177]. Мова є важливою формою існування знання 
як засіб закріплення усіх пізнавальних можливостей свідомості людини [3, 
с. 39].  

Якщо концептуальна картина складається з концептів, які входять у 
національну концептосферу, то «будівельним матеріалом» для мовної карти-
ни світу виступають значення мовних знаків, що утворюють семантичний 
простір мови. Мовна картина світу експлікує концептуальну картину світу, 
відображаючи у лексиконі і граматичній будові мови певні сітки концептів, у 
яких відбито результати як особистісного пізнання навколишнього середови-
ща, так і суспільного.  

Однією з основних функцій мовної картини світу є «функція концеп-
туалізації та категоризації внутрішнього і зовнішнього світу, функція сорту-
вання і класифікації людських відчуттів і знань» [6, с. 9].  

Отже, картина світу є складною системою образів, що відбивають 
дійсність у колективній, а також індивідуальній свідомості. Картина світу 
формується концептуальною і мовною картинами світу, які перебувають між 
собою у зв’язках залежності: зміни в знаннях про світ, у підсумках його чут-
тєвого пізнання (концептуальна картина світу) обов’язково приводять до змін 
у сфері закріплення їх мовними засобами (мовна картина світу). Концепту-
альна картина світу — це мисленнєва царина, вона є сукупністю ідей, понять і 
знань про навколишній світ і принципи його організації, тоді як мовна — про-
дукт вербальної реалізації цих понять, ідей та знань.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Оксана Торба, 
викладачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін  

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий  
міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 
З розвитком наукових технологій постає велика потреба у модернізації 

наукового процесу. В сьогоднішніх умовах інтерактивні методи повинні стати 
головними, оскільки вони формують творчу, мовленнєву особистість, спро-
можну швидко реагувати та адаптуватися до будь-якого мовленнєво-
го середовища і певних соціальних умов.Методи, які розвивають пізнавальний 
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інтерес до вивчення іноземної мови, це перш за все методи, які активізують 
сам процес навчання, а саме такі: – групова робота; – дискусія; – діалогічне 
мовлення (інтерактивне); – проектування; – презентації та інше.  

Слово «інтерактив» (пер. з англійської “inter” – взаємний, “act” – діяти) 
означає взаємодіяти. «Інтерактивне навчання» можна визначити як 
взаємодію викладача та студента в процесі спілкування та навчання з метою 
вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність 
включає організацію та розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на 
взаємодію, взаєморозуміння, вирішення проблем, важливих для кожного із 
учасників навчального процесу. 

Варто звернути увагу, що в сучасній педагогічній діяльності застосо-
вується велика кількість різноманітних методів і технологій навчання. Напри-
клад, у дослідженні К. Йі узагальнено та класифіковано 289 інтерактивних 
методів аудиторного, дистанційного й онлайн навчання: парні та групові, з 
використанням соціальних мереж, мобільних і планшетних пристроїв, ігрові 
технології, презентації студентів; мозковий штурм, інтерактивна взаємодія в 
чаті тощо. Таке різноманіття методів та інструментарію закономірно ставить 
питання стратегії вибору й ефективності в педагогічній діяльності викладача 
іноземної мови.  У цьому плані може бути корисним підхід, здійснений І. 
Бєляєвою та ін., які в дослідження на основі опитування 35 викладачів іно-
земної мови виокремили найбільш популярні інтерактивні методи, що засто-
совуються в сучасній практиці навчання іноземної мови в провідних закладах 
вищої освіти. За результатами опитування найбільш уживаними методами є 
дискусія (89%), ІКТ (80%), «Круглий стіл» (80%), рольові ігри (77%), вивчення 
випадків (case study) – (77%), мозковий штурм (74%), метод проектів (65%). 
Однак, популярність цих методів не вказує на їх ефективність, все залежить 
від досвіду викладача, його переваг та інформованості.  

Також у навчанні іноземної мови можуть бути використані веб-квести 
для підготовки і презентації проекту. Крім того, залежно від навчального зав-
дання можуть використовуватися різні типи веб-квестів: есе-переказ – подан-
ня матеріалів на задану тему з різних інформаційних джерел у новому фор-
маті; квест-компіляція – віртуальний музей, портфоліо, мультимедійна ко-
лекція; проектування – розробка навчального проекту на основі заданих умов; 
аналітичне завдання – пошук і систематизація інформації у вигляді колекції, 
енциклопедії, каталогу, хрестоматії, маршруту; електронної дошки, оголо-
шень. 

Отже, проаналізувавши інтерактивні методи навчання іноземної мови 
можна стверджувати, що їх використання в організації навчального процесу є 
вагомим чинником підвищення якості професійної та комунікативної підго-
товки студентів як майбутніх фахівців. 
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практ. семінару «Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах 
вищої освіти» 16.04.2019 р. м.Харків: ХЮА. С. 179-183. 

 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО  

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ХАРИЗМИ 
Марія Бойченко, 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня  
доктора філософії кафедри теорії, практики та перекладу   

англійської мови КПІ імені Ігоря Сікорського 
 

Відомо, що більшість науковців у різних галузях гуманітарного знання 
досліджували явище харизми, спираючись на визначення цього поняття, за-
пропоноване соціологом Max Weber ще у 1920-х рр. Звичайно, деякінауковці 
пропонували обґрунтувати власне визначення поняття харизми, яке, однак, 
зазвичай, не виходило за межі мети їхнього конкретного дослідження, часто 
не враховувало комплексність цього явища. Якщо говорити про лінгвістичні 
дослідження, то за винятком праці [5] не було, на наш погляд, конкретних 
спроб сформулювати узагальнене міждисциплінарне визначення поняття ха-
ризми та уточнити його власне лінгвістичний статус.  

Водночас у царинах психології (Antonakis et al., B. Bass, J. Conger&R. 
Kanungo та ін.) і соціології (E. Shills, T. Parsons та ін.) мають місце часткові 
спроби дати визначення цьому поняттю. Проте наявні у цих науках визначен-
ня феноменахаризматичного впливу лідера мовця на аудиторію є чітко орієн-
тованими на мету та предмет дослідження, а, отже, і це природно, на них не 
накладено умов урахування вимог до розгляду міждисциплінарного статусу 
цього явища. Саме тому метою нашого пошуку було встановлення лінгвістич-
ного статусу поняття харизми та обґрунтування його системного міждисцип-
лінарного визначення. 

Для створення актуального визначення харизми ми прослідкували хро-
нологічний розвиток думки про досліджуване явище відповідно до галузей 
наукового знання.  

Проведений ретроспективний аналіз досліджуваної проблеми показав, 
що протягом багатьох століть явище харизми у широкому смислі слова позна-
чало «дар згори», «божественна благодать», якими наділяється особлива лю-
дина, дії, інститут чи символ. З плином історичного часу у його різні періоди, 
уявлення про це явище змінюються.  

Витоки поняття харизми прослідковують ще у Біблії та інших релігійних 
текстах. Проте саме слово з’явилося ще у Давній Греції з її частково міфологі-
чним світоглядом і позначало здатність привертати до себе увагу оточуючих 
[1, с. 16–17].  

Дослідження харизми відбувалося і в Античній Греції у царині філосо-
фії: Аристотель, Сократ, Платон безпосередньо (розмірковуючи про явище ха-
ризми) чи опосередковано (розглядаючи типи різних лідерів, правителів та 
виділяючи харизму як одну з ключових якостей такої особистості) розглядали 
харизму у своїх працях. [2, с. 73]. На етапі античної філософії харизма також 
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сприймалася як щось «дане богом», «чеснота» – дарована божественна благо-
дать [1, с. 19–23; 33].  

Надалі це явище запозичила християнська релігія, воно згадується у 
Старому Заповіті, в якому вживається у значенні «духовний, божественний 
дарунок» [4, с. 53], благодать, дароване Святим духом людям сприяння; влас-
тивість людини, за якої вона є обраною Богом, наділеною божественною бла-
годаттю, даром божим. [2, с. 26]. У теології поняття харизми стали активно 
використовуватися у 19 ст., найбільш детально вчення про харизму у христия-
нській теології було запропоновано богословом Rudolph Sohm, який ствер-
джував, що у ранньому християнстві не застосовувалися певні закони, проте 
послідовники визнавали харизму релігійного лідера і свідомо йшли за ним, 
він стверджував, що рання християнська церква малу харизматичну організа-
цію [3, с. 7].  

Німецький соціолог Max Weber, що вважається автором першого науко-
вого визначення харизми, зацікавився феноменом харизми саме після про-
слуховування лекції відомого теолога Rudolph Sohm. Згідно з Max Weber хари-
зма – це якість особистості, що визнається незвичною, завдяки якій вона оці-
нюється як наділена надприродними, надлюдськими силами, чи хоча б спе-
цифічними особливими силами, недоступними іншим людям [1, с. 39].  

Після того, як Max Weber представив свою концепцію та увів поняття 
харизми у науковий обіг, в інших гуманітарних науках, зокрема спершу у соці-
ології, почалися активні дослідження харизматичного лідерства та харизми 
зокрема. На сьогодні, свої формулювання явища харизми пропонували дослі-
дники у галузі соціології, психології, психоаналізу, менеджменту.  

Зважаючи на соціальну природу харизми (зв’язок між лідером і послідо-
вниками), теорію набутої «харизми» та психологічні якості харизматичної 
особистості, виникла необхідність дослідження комунікативних характерис-
тик таких особистостей та лінгвістичних особливостей їхнього мовлення, а 
отже харизма стала об’єктом і лінгвістичних досліджень   

Спираючись навикладені вище міждисциплінарні погляди на явище ха-
ризми, за доцільне вважаємо розглядати її як результат перебігу комплексно-
го когнітивного явища, що відбувається у свідомості індивіда-реципієнта під 
впливом культурних норм, особистого досвіду і соціальних умов та актуалізу-
ється у процесі комунікації за рахунок взаємодії комплексів вербальних і не-
вербальних засобів.   

Таким чином, з функційної точки зору, на нашу думку, у лінгвістиці під 
харизмою доцільно розуміти систему уявлень, що виникають у свідомості слу-
хачів на підставі сприйняття ними комплексів лінгвальних і позалінгвальних 
засобів комунікації, якими послуговується мовець, а також його зовнішніх, 
психологічних, фізіологічних і соціальних ознак, що свідчать про його здат-
ність як лідера задовольнити назріли соціальні потреби або запити аудиторії. 

Ураховуючи результати проведеного нами аналізу визначень основних 
ознак явища харизми, представлених у соціологічних, психологічних та лінг-
вістичних дослідженнях, а також спираючись на провідні положення сучасної 
когнітивістики, що стосуються ефективної актуалізації мети та ідей комуніка-
ції, ми сформулювали таке визначення досліджуваного поняття. 
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Харизма – екзистенційні уявлення індивіда щодо тих чи інших виключ-
но вроджених, набутих або таких, що пропагуються ЗМІ, внутрішніх і зовніш-
ніх сугестивних якостей особистості-лідера, які виникають у свідомості реци-
пієнта під час інтерактивної комунікації на підставі сприйняття ним мети спі-
лкування, його стратегії, тактик, методів, а також декодування ним комплексів 
лінгвальнихі позалінгвальних засобів чи знаків інших семіотичних систем, що 
свідчать про належність мовця до тих чи інших інститутів духовної або полі-
тичної влади та асоціюється зі здатністю його як лідера задовольнити потреби 
або запити певної соціальної спільноти.  

Перспективність практичного використання результатів нашого теоре-
тичного пошуку вбачається у тому, що це міждисциплінарне формулювання 
визначення поняття харизми може використовуватися науковцями у будь-
якій галузі наукових гуманітарних досліджень. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ЗАБОРОНИ В АНГЛІЙСЬКОМУ 

ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ 
Ольга Існюк, 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня до-
ктора філософії кафедри теорії, практики та перекладу  

англійської мови КПІ імені Ігоря Сікорського. 
 

Мовленнєва взаємодія як одна з форм повсякденної взаємодії між 
людьми передбачає залучення мовців до спілкування з урахуванням предме-
та, місця та ситуації спілкування. У сучасних умовах спілкуванні, з огляду на 
глобальний бурхливий розвиток інформаційних медіа, зокрема соціальних 
медіа-платформ, зріс інтерес до вивчення форм і засобів реалізації спілку-
вання та шляхів здійснення впливу на співрозмовників. З цієї причини фено-
мен заборони як один із механізмів впливу набуває все більшого значення у 
площині вивчення способів досягнення ефективності під час комунікативної 
взаємодії [4, c. 4]. 
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Зазначимо, перш за все, що в теорії мовленнєвих актів, запропонованій 
Дж. Серлем [3], заборона належить до директивних мовленнєвих актів. Ди-
рективний мовленнєвий акт визначається як мовленнєва дія, виконувана 
мовцем з таким наміром, щоб співрозмовник виконав певну дію, при цьому 
сам мовець повинен коректно використовувати мовні засоби, щоб уникнути їх 
неправильного тлумачення. Звідси виникає необхідність у визначенні місця 
заборони в системі сучасної англійської мови. 

Наразі все більше філософів взагалі та лінгвістів зокрема цікавляться 
значенням директивів та їхроллю в успішному міжособистісному спілкуванні. 
Директиви реалізуються шляхом використання дієслів, які належать до класу 
директивних актів. Так, Омар Хмуд Ахмед [2, c. 8] та інші лінгвісти ствер-
джують, що «директивні мовленнєві акти зосереджені на закликанні адресата 
до дії, але не вимагають від відправника відповідати взаємністю на будь-які 
його дії». У своїй роботі дослідник підтримує ідею, що директиви мають за-
гальний принцип, відмінною рисою якого є так звана «шкала витрат і вигод», 
за якою дія ранжується відповідно до витрат або вигод для особи, яка їх вико-
нує. Отже, дія може принести користь і для мовця, і для слухача. 

Комунікативний акт заборони відіграє незамінну роль у спілкуванні 
представників різних мов і культур, оскільки його зміст чітко вказує на те, як 
дії співрозмовників регулюються певними соціокультурними нормами. На 
думку Дж. Серля, заборона є одним із видів директивних мовленнєвих актів, 
які передбачають заборону чогось шляхом пропозиційного заперечення [3]. 

Беручи до уваги семантику явища заборони в сучасній англійській мові, 
традиційно заборона розглядається як мовленнєвий акт, що має ілокутивну 
силу негативного імперативу форми Don’t do X. Згідно з цим трактуванням, 
семантично перший аргумент є прототиповим агенсом: вольовим ініціатором 
з певною владою над адресатом. Адресат зазнає зміну стану, в результаті чого 
йому більше не дозволяється щось робити. Зазвичай, це діяльність, яку кон-
тролює власне адресат. За цих умов зміна стану відбувається залежно від за-
даних умов, тобто чи дозволено або ж заборонено щось зробити [1, c. 9]. 

Синтаксично, мовленнєвий акт заборони може виражатися багатьма 
способами, зокрема шляхом використання наказового речення, наприклад, 
'Stop looking at the Venus in that way'. Тобто імперативний засіб використо-
вується, щоб заборонити виконання конкретної дії. При цьому варто зазначи-
ти, що згідно з теоретичними положеннями мовленнєвого акту, заборону 
можна розглядати як аспект наказу, якщо брати до розгляду те, що в наказі 
мовець наказує слухачу виконати подібну до заборони дію.  

З точки зору синтаксису мовленнєвий акт заборони може бути чітко ви-
ражений за допомогою експліцитного засобу [2, c. 9]: 'Do not + V', наприклад, 
'do not lie'. Крім того, заборона може передаватися за допомогою декларатив-
ного висловлення, до прикладу 'No + noun', тобто «Ні + тип дії, якої слухач 
повинен уникати». Наприклад, 'No smoking is allowed in the college', 'No play-
ing football is allowed in the garden' і 'No playing loud music here'! 

Мовленнєвий акт заборони може бути здійснений імпліцитно у формі 
декларативного реченняз урахуванням комунікативного контексту. Так, 
наприклад, хтось розмовляє зі своїм молодшим братом, говорячи: 'John is a 
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bad boy'. Тут оратор не лишехарактеризує людину, але й опосередковано за-
бороняє своєму молодшому брату спілкуватися з Джоном. Такий імпліцитний 
прийом заборони мовцем має більш сильну ілокутивну силу на слухача (його 
молодшого брата) [2, c. 10].  

Варто зазначити, що, розглядаючи імпліцитне вираження заборони, 
слід зважати на контекст ситуації, як, наприклад, у таких комунікативних си-
туаціях: 

• Did I ask your opinion? – Keep quiet then.  

• May I smoke as well, Holy Father? – Unfortunately not. His 
Holiness John Paul II, in his days, forbade it [5]. 

Тому, використовуючи мовленнєвий актзаборони, мовець повинен вра-
ховувати соціокультурний рівень слухача та власнуступінь ввічливості, щоб 
правильно використати заборонну мовленнєву дію.  

Отже, викладене вище переконливо доводить необхідність подальшого 
вивчення взаємодії мовних засобів, що беруть участь у реалізації ввічливого/ 
неввічливого або явне /прихованого вираження заборони у процесі спілку-
вання. Уплощині комунікації розуміння особливостейвзаємодії мовних засо-
бів реалізації заборони може допомогти співрозмовникам уникнути непоро-
зумінь під час вираження та декодування заборони. 
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В англомовній публіцистиці політичної тематики використовуються 
різні експресивні прийоми такі, як метафора метонімія, епітет, сленг тощо, 
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переклад яких на українську мову має свою специфіку. Задля посилення 
експресії в текстах політичного дискурсу часто використовується 
метафоризація [1]. 

Використання метафори в сучасних умовах впливає значним чином на 
еволюцію в усіх галузях, і особливо в політичній сфері. Шлях розвитку 
окремої держави в значній мірі залежить від політичної ситуації в країні, 
політичних поглядів керівництва всіх рівнів, яких обирає електорат в надії на 
краще майбутнє. Під чав виникнення політичного дискурсу його учасники 
словом маніпулюють свідомістю виборців, використовуючи метафору як 
зброю для здійснення вибору на свою користь. 

В англійській мові часто наукові поняття називають загальновживаними 
словами і словосполученнями шляхом метафоричної номінації. Ця значна 
група фахової лексики має потенційну двоплановість семантичної структури і 
тому образні терміни трактують одне поняття через призму іншого. Ці 
терміни забезпечують терміносистеми власними новоутвореннями, що 
виключає або обмежує вторгнення іншомовних інтерференцій. 

Л.Г. Верба стверджує, що чимало термінів утворилося на основі 
«стертої», тобто давно забутої, метафори [3]. Так, наприклад, слово з арсеналу 
політичної термінології tribune (трибуна, кафедра для оратора) утворилося 
від лат. Tribunus (посадова особа в Давньому Римі).  

В англійській мові поряд із звичайними термінами використовуються 
фахові лексеми, які за останні десятиріччя сформували окрему велику групу. 
Фахові лексеми образно називають окремі заходи, ділові операції, акти, угоди 
тощо. Використання нехарактерних для цієї лексики загальновживаних слів 
типу cow, bedandbreakfastтощо, викликане необхідністю заміни важких для 
вимови та запам’ятовування термінів. Безумовно, коли у складі терміна 
використовуються загальновживані слова, це спрощує його розуміння. 

Деякі вчені-лінгвісти визначають цю лексику як термінологічні сполуки, 
фразеологізми, термінологізовані жаргонізми. Дослідники називають 
проміжне поняття між термінами і нетермінами − «терміноїд», а під 
нетермінами розуміють жаргонізми [8, с.46]. 

Сутність окремих образів можна зрозуміти, використовуючи сучасні 
тлумачні словники як загальні, такі спеціальні політичні, які тлумачать 
терміни досить влучно і однозначно. Наприклад, фіктивна кандидатура, що 
висунута задля розколу голосів прихильників конкретної політичної партії 
позначається як stalkinghorse (бакв. «темна конячка») тощо. 

Наведені вище приклади свідчать про широко розповсюджену 
метафоричність у сучасній лінгвістиці взагалі та у політичній термінологічній 
лексиці зокрема. 

Метафора – (гр. «перенесення») – троп, що означає певний клас об’єктів 
(предметів, осіб, явищ, дій чи ознак) для позначення іншого, схожого з ним, 
об’єкту чи класу об’єктів. У широкому розумінні цей термін відносять до 
інших видів переносного значення слова [4]. 

Звідси випливає таке значення цього терміну: метафора – один із 
різновидів лексико-семантичного способу словотворення, тобто перенесення 
назви з одного предмета на інший на основі подібності зовнішніх ознак, 
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функції, структури [6, с.55]. 
Метафора включає у себе три елементи, а саме: предмет (що 

порівнюється), образ (з чим порівнюється), ознака (на підставі чого 
порівнюється). Безумовно, метафора значно впливає на мислення реципієнта, 
створює можливість розуміння різних ситуацій, важливої інформації, створює 
передумови для успішних пошуків виходів із складних ситуацій Метафора 
дозволяє розуміти ситуацію по різному та широко використовується у 
публіцистиці. 

Концепти реального світу, якими позначаються стани об’єктів і явищ 
повсякденної дійсності, проектуються в різноманітні сфери-мішені. Так, 
концепт «чистота» переноситься у сфери політичних відносин, як cleanbill – 
“чистий законопроект». Це означає, що цей законопроект настільки 
змінений, що виглядає як новий законопроект, що виноситься повторно на 
розгляд більш високої інстанції. Концепт «змішування» спостерігається при 
використанні метафори meltingpot– «плавильний казан», яка означає, що в 
США іммігранти «переплавляються» в єдину американську націю. 

В США метафора credibilitygap позначає ситуацію, коли втрачається 
довіра громадськості до заяв уряду та повідомлень преси, тобто «кризу 
довіри». В англійському варіанті openingbreach – щілина, пролом, а в 
українській мові існує «дефіцит довіри», «криза довіри». Якщо в українському 
варіанті метафори схожі з американськими, то в англійському – суспільство і 
влада, суспільство і ЗМІ виступають рівними партнерами, в разі втрати довіри 
між якими може виникнути «прірва». Метафора gendergap означає 
розбіжності у політичних поглядах між різними статями (гендерна політика). 
В останніх двох випадках утворюється нова концептуальна структура, що 
відрізняється від структури словосполучень generationgap, readinggap, 
утворених аналогічним способом [7]. 

Виходячи із вищевикладеного, зазначаємо, що концептуальні метафори 
узгоджені з конкретною культурою і мовою. Вони, знаходячись у свідомості 
реципієнтів, стають невід’ємною частиною культурної парадигми носіїв мови. 

Проведений аналіз основних напрямків використання метафори в 
політичному аспекті та механізми її утворення дозволили визначити, що 
метафора є одним із різновидів лексико-семантичного способу 
словотворення. Цей спосіб передбачає перенесення назви з одного предмета 
чи об’єкта на інший на основі подібності.  

В сучасній лінгвістиці виділяють п’ять типів метафор: мертві метафори, 
метафори-кліше, лексичні, інноваційні та креативні (авторські) метафори [9, 
с.37].  

У політичному дискурсі метафора має свої особливості, які відрізняють її 
від загальноприйнятого поняття «метафора». При класифікації метафор в 
політичному дискурсі розглядають її структуру з двох позицій: морфологічної 
та синтаксичної. У морфологічному підході визначають належність слова-
оболонки метафори до тієї чи іншої частини мови, а на практиці 
метафоризація зводиться до іменникової, прикметникової та дієслівної 
метафор. 

Метафоричне значення іменника найчастіше використовується у 
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сполученні з прикметником. Іменникові метафори становлять значний масив 
у політичному дискурсі, зокрема: far-reaching, networkofviolence, inthe-
lightofday, oceanofblue (цілий океан) і виступають головними для ряду 
похідних як іменникових, прикметникових, так і дієслівних метафор. Так, від 
іменникової метафори «state – isahumanbody» (держава – людський 
організм) утворюються похідні іменникові метафори: «anewstateisborn» 
(народження нової держави); прикметникові метафори: «new-bornstates» 
(новонароджені держави); дієслівні метафори: 
«tobreathenewlifeintoeconomy» (вдихнути нове життя в економіку). 
Прикметникова метафора використовується в сучасному політичному 
дискурсі дуже рідко. Дієслівна метафора базується на транспозиції і виражає 
активну ознаку предмета, наприклад: havestrangledourpolitics (придушили 
нашу політику) [10]. 

Загальновідомо, що будь-яке дієслово передає інформацію про 
діяльність, динаміку розвитку та змінність, яка може перетворювати дійсність 
метафорично (за подібністю до інших процесів). 

Семантика дієслівної метафори найбільш повно відповідає 
особливостям політичного дискурсу, надрукованому у газетах і журналах. 

Н.Д. Арутюнова запропонувала таку класифікацію метафор: 
- номінативні метафори, наприклад, puppetgovernment – маріонеткова 

держава; 
- когнітивні метафори, наприклад, parachutecandidate / carpetbagger – 

саквояжник; 
- генералізуючі метафори, наприклад, breadandcircuses – хліба та 

видовищ [2]. 
Переважна більшість метафор політичного дискурсу належить до 

структурно-синтетичного типу метафора-слово. Переносне значення 
метафори-слова виявляється лише із словосполучення, друга складова якого 
вжита у прямому значенні, стосується реалій зі сфери політики, наприклад, 
spinoutofcontrol (вийти з-під контролю) і т.ін.  

Номінативна функція метафори найповніше розкривається в науці. Як 
зазначає Х.П. Дацишин, «терміни-метафори є своєрідним підтвердженням 
обов’язкового етапу пізнавального руху – етапу зіставлення нового зі старим» 
[5]. Метафора, оперуючи новими поняттями, стає важливим способом 
організації пізнавальної діяльності людини. 

Оскільки мова політики функціонує у різноманітних сферах, вона 
позиціонується і як мова науки, і як мова публіцистики. У першому випадку, 
метафора є засобом первинної комунікації новостворених об’єктів, а в другому 
– метафора виступає як засіб вторинної номінації і носій експресивності та 
оцінки. До речі, місце метафори як засобу вторинної номінації у політичному 
дискурсі є визначальним, оскільки багато мовних одиниць виконують 
завдання впливу суб’єкта мовлення на реципієнтів. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, зауважимо, що в політичному 
дискурсі функціонує тип метафори – політична, яка знаходиться на перетині 
індивідуального світосприйняття та загальноприйнятого, колективного 
інтерпретування політичних процесів, подій, явищ та особистостей. 
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Особливостями цього типу метафорики є використання статичних, 
колективних та рецептних метафор, а також взаємопроникність груп 
статичної та динамічної політичної метафорики. 
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вах [1, С.5]. Подібні високі темпи освіти пов'язані зі швидкістю виникнення но-
вого наукового знання або, кажучи інакше, зі швидкістю науково-технічного 
прогресу. Значна частка спеціальної лексики в мові і облік прогресу, як 
екстралінгвістичні фактори, роблять актуальними проблеми термінології − ви-
разника наукового знання в мові. Термінологія − специфічний сектор лексики, 
система термінів, тобто слів наукової (філософської, суспільно політичної, нау-
ково-технічної) мови, що володіє певним, чітко відмежованим значенням [2]. 

Завдання науково-технічної термінології в рекомендаціях із міждержавної 
стандартизації [3] визначені як: 

1) забезпечення взаєморозуміння між усіма учасниками процесу, користу-
вачами термінології; 

2) фіксація в термінах наукового знання; 
3) забезпечення загальної термінології, що застосовуються на всіх рівнях; 
4) забезпечення гармонійного розвитку лексичних засобів, що використо-

вуються для поповнення термінології; 
5) усунення недоліків існуючої термінології. 
Перша проблема термінології, з якою стикається будь-який дослідник − 

нечіткість поняття термін. Термін, відповідно до рекомендацій із міждержавної 
стандартизації − «слово або словосполучення певної (наукової, технічної тощо) 
області знання, обране або створюване для найменування понять», яке потім 
«Багаторазово використовується в нормативних документах однієї або декількох 
галузей, що становлять міждержавний інтерес» [3, c.2]. Труднощі поділу масиву 
лексичних одиниць на терміни та нетерміни пов'язана з присутністю в терміно-
логіях одиниць, схожих за формою з загальновживаними словами. Лексичні 
одиниці, які можуть функціонувати як у межах спеціальної лексики, так і за-
гальної називають консубстанціональнимі термінами. Гіпотези про походження 
таких термінів відрізняються. В.П. Даниленко [4, c.100] передбачає, що джерело 
консубстанціональних термінів − загальна лексика, а головним аргументом вче-
ного є слабкий розвиток науки в минулому. Н.Ф. Яковлєв [5, с.139] висловлює 
протилежну думку: він акцентує про термінологічний характер будь-якої лек-
сичної одиниці на стадії виникнення і те, що саме втрата початкового характеру 
тягне за собою утворення пласта побутової лексики. Іншими словами, В.П. Да-
ниленко говорить про процес термінологізації загальновживаної лексики, тоді 
як Яковлєв Н.Ф. каже про процес детермінологізації, який має три різновиди:  

1) перехід у загальну лексику зі збереженням вихідного значення; 
 2) метафоризація; 
 3) поява в терміна додаткового загальнолітературного значення [6, с.140].  
У будь-якому випадку детермінологізації термін виходить із термінології, 

проте семантичні зв'язки з вихідною системою можуть зберігатися. Сучасний 
розвиток мови підтверджує гіпотезу В.П. Даниленка про найменування нових 
наукових явищ із використанням загальновживаних слів. Проте, в історичному 
плані гіпотеза Н.Ф. Яковлєва також знаходить підтвердження: слова, використо-
вувані у вузьких колах (літературні салони, філософські гуртки та ін.) поступово 
поширюються в широкі маси. 

Д.Н. Шмельов, у свою чергу, займає серединну позицію в питанні поход-
ження консубстанціональних термінів, так як процеси термінологізації і де-
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термінологізації в його трактуванні є подібними, а лексичні одиниці, що підда-
ються цим процесам, утворюють єдину перехідну зону лексики, де «не у всіх 
випадках легко провести рішуче і безумовне розмежування» серед термінів і слів 
загальнолітературної мови [7, с.17-18]. 

Факт присутності консубстанціональної лексики ставить під сумнів адек-
ватність терміну такої характеристики як специфічність вживання. Тісний 
зв'язок терміну із певною галуззю знання прийнято лінгвістами (О.С. Ахманова 
[8], М.А. Марусенко [9], Р.Ю. Кобрін [10] та ін.) за основну рису терміна. Інакше 
кажучи, слово можна назвати терміном, тільки тоді, коли воно вживається в 
певній галузі наукового знання в конкретному значенні. 

Конкретність значення або змістовна точність − друга риса терміна. 
Змістовна точність терміна визначається шляхом постановки дефініції до 
терміну: виділяються родо-видові відносини поняття, усувається багатозначність 
і залежність від контексту. Таким чином, на відміну від загальновживаної лек-
сики, значення якої встановлюється мовцем і залежить від контексту, значення 
терміна зумовлено і зафіксовано в його дефініції [11, с.169]. На думку Ю.С. Апре-
сяна, сама дефініція, в цьому випадку повинна відповідати двом основним кри-
теріям: 

 1) пояснювати поняття через більш прості семи;  
2) містити тільки точні і необхідні елементи значення. 
 Проте, В.А. Татаринов в своїх дослідженнях дійшов висновку, що на-

явність дефініції не означає моносемантізацію значення терміна, так як кожен 
дослідник має своє розуміння предмета вивчення, що, отже, веде до постановки 
їм власної дефініції [13, с.134-135].  Дане явище, а саме прагнення дослідника 
створити власну дефініцію, найбільш повно описує предмет і ракурс досліджен-
ня (іншими словами, прагнення до точності і повноти терміна), Татаринов В.А. 
називає амбісемією, і визначає її як «природний стан і неодмінний компонент 
науково-технічну діяльність» [ 13, с.136]. А.Н. Соколов також постулює, що зна-
чення терміна залежить від еволюції ідеологічних систем, що в результаті веде 
до різниці в дефініціях на різних етапах розвитку науки і в різних її заломленнях 
[13, с.149]. Паралельно з амбісемією В.А. Татаринов також виділяє таку здатність 
терміна, як еврісемія, тобто його здатність бути багатозначним (мати нескін-
ченне число денотатів), що призводить до його узагальненості, але, при цьому 
також, і до його моносемногго характеру. Таким чином, учений робить висновок, 
що конкретність і точність значення притаманні не кожному терміну, тому що 
існує чотири можливих семантичні стани термінологічної одиниці:  

1) моносемія;  
2) амбісемія;  
3) еврісемія;  
4) полісемія [14, с.167-168]. 
Важливою ознакою терміна є його номінативний характер. 

В.П. Даниленко в своїй роботі «Лексико-семантичні та граматичні особливості 
слів-термінів» пропонує відносити до термінів не тільки іменники, але також 
прикметники, дієслова, прислівники і власні назви [15]. Незважаючи на супе-
речки про правомірність включення цих частин мови в число термінологічних 
одиниць, у даному дослідженні, слідом за О.С. Ахмановой [8], А.І. Мойсеєвим 
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[17] та іншими авторитетними лінгвістами, будемо вважати термінами тільки 
іменники та словосполучення на основі іменників [17, с.135]. Підставою для та-
кого рішення слугує той факт, що інші частини мови служать лише з метою до-
повнення читача інформації та освіти терміносполучень, тоді як основна сми-
слове навантаження полягає на іменники. Даний процес утворення нових 
термінів і поєднань на грунті вже існуючих, шляхом включення інших терміно-
елементів, визначається лінгвістами як відтворюваність терміна в мові і є однією 
з його відмінних рис. 

В.М. Лейчик серед всіх інших властивостей терміна особливо виділяє си-
стемність, і зазаначає, що термін існує тільки як елемент терміносистеми, тобто 
впорядкованої сукупності понять, що описують певну галузь людського знання 
[18, с. 26]. При цьому наголошується, що системність терміна простежується в 
освіті не тільки зв'язків на підставі значення, але також і на підставі граматич-
них характеристик термінологічної одиниці. Системність логічних відносин 
терміна − це ієрархія родовидових відносин і онтологічних відносин (відносин 
включення, збіги) термінів − з чого випливає, що терміносистема, у цілому, 
складається на основі понять (або, інакше, концептів) [19, с.81-83 ]. Таким чи-
ном, терміносистема є мовною (знаковою) моделлю конкретної галузі знань, і 
виявлення понятійної системи, першого ступеня у формуванні термінології, стає 
необхідним етапом при її впорядкуванні. Отже, системність термінології не об-
межується системністю логічних відносин, а й включає в себе мовну структуру 
[20, с.8].  

Отже, при описі термінології неможливо обмежитися тільки описом по-
нять її складових: також потрібне обґрунтування вибору тієї чи іншої мовної 
одиниці для вираження певного поняття, дослідження мотивації і внутрішньої 
форми слова-терміна. 

Вищевказані характеристики терміна − основні і властиві кожній лексич-
ній одиниці, яка визначається як термінологічна. Логічно припустити, що крім 
основних існують опціональні властивості терміна або бажані ознаки, яким по-
винен відповідати не кожен, але«Ідеальний» термін [1, с. 30-37]. Додаткові ха-
рактеристики терміна стосуються всіх аспектів його існування: значення, форми 
і особливостей вживання (табл.1) 

 
Таблица 1  

Додаткові характеристики терміну 
Значення терміну Форма терміну Особливості 

вживання терміну 

відповідність 
лексичного значення     
терміну як слова  
термінологічному 
 значенню; 
відсутність полісемії і   
синонімії; 
повно значність  (присутність 
мінімального набору     

відповідність нормам мови 
лаконічність; 
 здатність       утворити  
похідні слова; 
стійкість форми                     
 (стабільність написання); 
мотивованість (семантична 
 прозорість); 
систематичність (зв'язки з  

благозвучність    (зручність            
вживань;          сучасність; 
між народність 
  (збіг форми терміну в  
ттрьох і більше     мовах 
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 ознак для ідентифікації 
поданого об'єкту) 

іншими поняттями в            
системі). 
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У час постійних трансформацій, глобальних викликів і особливо після 
початку воєнних дій на території України, застосування сучасних інформацій-
них та комунікаційних технологій у процесі навчання іноземної мови дає мо-
жливість забезпечити безперервність навчання. Безпрецендентна підтримка з 
боку європейських країн в усіх сферах, у тому числі в освітній, у свою чергу 
вимагає досконалого володіння англійською мовою як світовою мовою 
спілкування між носіями інших культур («lingua franca»). Тому заклади вищої 
освіти роблять особливий акцент на формування у здобувачів вищої освіти 
професійних іншомовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному 
функціонуванню у професійному середовищі.  Хоча науковці зазначають, що 
кількість годин, відведених на вивчення іноземної мови в закладах вищої 
освіти, є недостатньою для формування іншомовної комунікативної компе-
тентності [1]. З огляду на це, використання сучасних інформаційних техно-
логій, а саме мобільного навчання (англ. mobile learning, M-learning) як 
найбільш сучасної, зручної, інтегративної форми навчання,  дозволяє студен-
там досягти необхідних програмних результатів і бути у подальшому конку-
рентоспроможним у своїй галузі. 

Поява мобільного навчання на освітній арені доводить, що учасники 
навчального процесу стають все більш мобільними, iнформаційно грамотни-
ми та демонструють готовність до міжкультурної комунікації.  

Роль інноваційних освітніх технологій, зокрема мобільних, у навчанні 
іноземних мов досліджували О.М. Альошина, А.В. Красуля, G. Mathew 
Nalliveettil та ін.. Концептуальні засади мобільної педагогіки у викладанні 
англійської мови розробили A. Kukulska-Hulme, L. Norris та J. Donohue та ін.. 
Вплив мобільних застосунків на формування і розвиток англомовної лексич-
ної компетентності описали L. Horbatiuk et al., M. Clark, G. Trainin і Q. Deng, J. 
Schiefelbein та ін.. 
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Вивчення англійської мови за допомогою мобільних пристроїв (англ. 
Mobile-Assisted Language Learning (MALL)) [3] є підвидом мобільного навчан-
ня, що є перспективним методом вивчення мови, який сприяє поєднанню 
праці, навчання і вільного часу, дає змогу в будь-який час і в будь-якому місці 
вчитися в реальному контексті. Мобільні додатки або застосунки, в свою чер-
гу, ідеально підходять для впровадження технології MALL з метою формуван-
ня й розвитку англомовної лексичної компетентності. 

Подальших досліджень все ще потребує розробка ефективних підходів у 
вивченні лексики за допомогою мобільних додатків [2, c. 22]. Найбільш попу-
лярними мобільними додатками для вивчення лексичних одиниць є 
Duolingо,Quiz your English, 6,000 Words, BBC Learning English, ED Words. Ті 
можливості, які вони надають для активного вивчення лексичних одиниць, 
значно скорочують період формування іншомовної лексичної компетентності 
і перетворюють процес навчання на задоволення. Робота зі смартфонами й 
планшетами на занятті з іноземної мови дає змогу використовувати різно-
манітні форми та методи роботи: розширення словникового запасу через 
спілкування в текстових та голосових чатах в соціальних мережах (Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram, Google+), блогах, на тематичних форумах; ство-
рення лексичних колажів і презентацій; навчально-дослідні проєкти із за-
стосуванням лексичних одиниць за певною тематикою; міжнародне колабора-
тивне он-лайн навчання (англ. Collaborative Online International Learning 
(COIL)); створення лексико-асоціативних інтелект-карт за допомогою 
Lucidchart, MindMeister, Canva, GoConqr; участь у міжнародних заходах у фор-
маті відеоконференції через Zoom та Google Meet; тестові он-лайн технології. 

Використання мобільних додатків дозволяє працювати з автентичними 
матеріалами, спонукає студентів до творчості, мобільності, гнучкості в мис-
ленні, а також допомагає підвищити якість навчання людей з обмеженими  
можливостями завдяки технологіям масштабування тексту, голосової тран-
скрипції, геолокації і перетворення тексту в мовлення. 

Мобільне навчання як інноваційний напрямок електронного навчання 
має значну перевагу перед традиційними методами навчання внаслідок інтен-
сифікації самостійної діяльності, індивідуалізації навчання, підвищення 
пізнавальної активності й мотивації навчання. Потенціал використання 
мобільних додатків для розширення словникового запасу з англійської мови у 
подальшому буде тільки розширюватися. Враховуючи обставини, що склалися 
в нашій державі та стрімку цифровізацію суспільства, можемо достовірно 
спрогнозувати, що попит на якісні мобільні розробки невпинно зростатиме. 
Тому для створення справді якісного мобільного додатку, важливо долучати 
філологів, лінгвістів та перекладачів-практиків. 
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Більшість власних назв передається засобами графіки, тобто за допомо-
гою транскрипції. 

При транскрипції застосовується історично встановлена орфографічна 
система тієї мови, якою передаються іноземні імена і назви. 

Не зважаючи на те, що власна назва має ідентифікувати предмет у будь-
якій ситуації і будь-якому мовному колективі, вона в переважній більшості 
випадків, як зазначає В. Коптілов, має національно-мовну приналежність. 

Транскрипції підлягають різноманітні оніми (назви осіб, географічних 
об'єктів, небесних тіл, організацій, установ, морських і річкових суден, готелів, 
фірм, ресторанів, журналів, газет, сценічних постановок тощо). 

Транскрипція є способом включення слів однієї мови в текст іншої з 
приблизним збереженням звукового образу цих слів. На думку А. Гардинера, 
неминуча приблизність транскрипції є наслідком розбіжностей низки фонем 
в різних мовах. 

Транскрипція власних назв англійською мовою не рідко представляє 
значні труднощі у зв'язку з тим, що,   по-перше, історичний розвиток 
англійської орфографії призвів до її великої кількості розбіжностей у вимові, 
до значних невимовних або вимовних в різних словах по-різному букв і бук-
восполучень. 

Істотною для транскрипції англійських імен та назв є відсутність в 
українській мові ряду фонем, наявних в англійській. Такі, наприклад, фонеми 
[θ] та [∂], представлені в англійській мові буквосполученням th; в українській 
мові їх немає. 

https://www.etis.ee/Portal/Mentorships/Display/c3a6d3fa-82d1-478f-9cbc-a7726f328621
https://www.etis.ee/Portal/Mentorships/Display/c3a6d3fa-82d1-478f-9cbc-a7726f328621
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По-третє, імена можуть мати різну вимову в різних англомовних 
країнах. Наприклад, англійська літера «а» в тій самій позиції, де в південно-
англійській вимові вона відповідає вимові [а:], то в ряді діалектів на півночі 
Англії, в Австралії або на півдні США  вимовляється як [æ]. Очевидним є те, 
що в багатьох випадках не потрібно ігнорувати особливості вимови гео-
графічних назв місцевими жителями, особливості вимови власних імен 
носіями цих імен у багатьох країнах англійської мови, наприклад, топонім 
Wrath зазвичай вимовляється англійцями як [roθ], але в Шотландії він вимов-
ляється як [га: θ] . 

У випадку, коли до транскриптора  потрапляє англійська власна назва в 
її графічній формі, без фонетичної транскрипції чи спеціальних вказівок на 
вимову, особливо якщо до складу власної назви входять буквосполучення, ви-
мова яких може бути різною, бажано уточнити читання оніму через  спеціаль-
ний довідник. 

 
ІНОЗЕМНІ МОВИ – ІНСТРУМЕНТ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
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Мета статті – дослідити навіщо вивчати іноземні мови, які можливості 
відкриває знання іноземних мов, де і як можна використати знання мов на 
практиці.  

Сьогодні всі мріють про хорошу роботу, мати будинок, гарну машину, 
багато подорожувати. Але як цього досягти? Так, треба неодмінно багато 
працювати, йти до своєї мети. Але що, якщо вже у роботі досягнута «стеля» і 
доходи не збільшуються, як зробити так, щоб розширити свої можливості і 
вийти за межі ситуації, що склалася. Існують варіанти, та один з головних 
знання іноземної мови. «Навіщо?» - Запитаєте ви. «Що це мені дасть? Як це 
може вплинути на те, що у мене зараз?» Якраз на ці питання я хочу розповісти 
у цій невеличкій статті.  

Сьогодні необхідно пояснювати дітям, що вивчення іноземних мов з 
юного віку це необхідний аспект який відіграє важливу роль у їхньому май-
бутньому. Чому? Дуже просто. Усі ми мріяли у дитинстві про щось особливе. 
Хтось стати відомим футболістом і грати у «Барселоні», хтось стрибати як 
Майкл Джордан та грати у «ChicagoBulls» у NBA, хтось із дівчат мріяв бути 
моделлю, та прикрашати обкладинки журналів глянцевих видань, хтось відо-
мим рок-музикантом, актором, а хтось і президентом. Але що трапляється 
згодом? Це так і залишається мріями. А чому так? Мало хто замислюється над 
тим, що дуже важливо знати що для цього треба, крок за кроком йти до своєї 
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мети, та мало хто взагалі думає про те, що іноземна мова може відіграти дуже 
важливу роль у досягненні цієї мрії.  

Я вирішив написати цю статтю, як приклад того, як іноземні мови впли-
вають, або вплинули на життя різних людей, у тому числі і моє. Як можна 
розширити свої можливості за допомогою мов, щоб не стати у майбутньому 
заручником якоїсь ситуації. Можливо хтось виявить для себе щось цікаве, а 
хтось і взагалі передивиться своє життя. Останні роки я став практиком, тому 
люблю багато наводити прикладів, та людей котрі змінили щось для себе, або 
і взагалі вплинули на увесь світ.  

Спорт 
Вже ні для кого не новина, що спорт сьогодні відрізняється від того, 

яким він був раніше. Це не лише красиві моменти, трюки, хитрощі, легендарні 
гравці, але й багатомільйонні доходи гравців. А багато спортсменів давно пе-
рейшли рубіж у мільярд доларів. Адже 50 років тому, про це й мови не було. І 
підтвердження цього це такі знаменитості як Тайгер Вудс (гольфіст), Майкл 
Джордан (баскетболіст), Леонель Мессі та Кріштіано Рональдо (футболісти), 
Флойд Мейвейзер (боксер). Багато хлопчиків мріють про такі ж висоти, а хтось 
вже йде п'ятами цих знаменитостей. То що заважає стати такими як вони? 
Якщо є талант, причиною може стати мовний бар'єр. А як ви думали? Талант, 
це не тільки вміння володіти м'ячем, добре боротися, але також просувати се-
бе, чи точніше сказати продавати. На жаль, поки що в Україні зарплати 
спортсменів і можливості не такі як у Європі для футболістів, чи бійців ММА 
як у Америці. Сюди можна прирахувати практично всі види спорту: гольф, 
теніс, шахи, футбол, баскетбол, змішані єдиноборства, бокс і т.д. А також ре-
кламні контракти набагато оплачувані, якщо ви знаменитість, яку визнали у 
Європі чи Америці. І тому багато хто мріє якось зав'язати знайомство з якимсь 
знаменитим клубом або спортивною асоціацією. А як це зробити, якщо ви не 
володієте мовою? Ось і подумайте навіщо її вчити. Просто тому, що не рідко 
буває, що з вами можуть почати переговори, а ви не можете і двох слів зв'яза-
ти, і що в результаті. Контракт іде можливо не такому талановитому, як ви, 
але тому з ким легко працювати. Але якщо наполегливо йти до своєї мети, ось 
декілька прикладів відомих людей з України, котрим знання мови допомогло 
досягнути значних висот. 

1. Андрій Шевченко.   
Вільно розмовляє італійською та англійською мовами. А ось деякі спога-

ди генерального директора "Динамо" (Київ), а минулого скауту італійського 
"Мілана" Резо Чохонелідзе. "Шевченка ми привезли до Мілана в червні 1999 
року, за місяць до початку підготовки до сезону, щоб він хоча б почав вчити 
італійську і пізнавати основи життя на Апеннінах. Мовою він почав займатися 
у суспільстві розвитку італійсько-російських культурних зв'язків на головній 
площі міста – П'яцца Дуомо. Поки його не впізнав якийсь албанець, у якого на 
батьківщині стояли супутникові тарілки, які ловили сигнал з України". А 
англійською Андрій взагалі володіє досконально. Адже він у сім'ї саме цією 
мовою спілкується з дружиною та дітьми. Хоча пообіцяв, що його діти 
обов'язково знатимуть ще й російську з українською та, чомусь французьку. 
Знаючи мови, Андрій тепер не має прив'язки тільки до однієї країни, а може 
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вільно працювати, де буде вигідно. Йому пропонують роботу тренера різні єв-
ропейські клуби, залишається лише погоджуватися чи відмовлятися. 

2. Хабіб Нурмагомедов.  
Багато людей зараз захоплюються бійцями ММА, один із яких Хабіб 

Нурмагомедов. А що ж Хабіб? Не багато хто знає, що перший свій професій-
ний бій цей боєць провів у Полтаві. Так, так, саме в Полтаві, нашому місті, де 
він якийсь час тренувався, а згодом поїхав. На деяких фото в інтернеті, де він 
уже ходить вулицями Америки його можна побачити в шапці з надписом 
«Ukraine». Зараз це світова знаменитість, яка живе в Лос-Анжелесі. "Але до 
чого тут Хабіб?", - спитайте ви. Все просто. Зверніть увагу, що усі інтерв'ю він 
дає англійською. Зараз він вже не виступає, але активно тренується, подоро-
жує та займається бізнесом. Знання англійської дає йому можливість вести 
переговори з різними компаніями та укладати важливі контракти. Як, напри-
клад, інвестиції в будівництво і т.д. Це вже не просто спортсмен, а людина 
бізнесу, котра завершивши одну міжнародну діяльність, як спортсмен, розпо-
чала нову, і усе завдяки наполегливій праці, та мові, яка об’єднує та створює 
нові горизонти.  

3. Володимир Кличко.  
Цю людину не потрібно представляти, але це також один із відомих 

спортсменів, хто вже завершив кар'єру у спорті, але не в освіті. Зараз як і бага-
то хто після спорту пішов у бізнес. Знає англійську та німецьку мови та ствер-
джує, що «вивчення іноземних мов — Вкрай важлива складова розвитку осо-
бистості, це ключ до успіху у житті”.  

Кіноіндустрія 
Напевно, багато хто замислювався про кар'єру кіноактора. З розвитком 

технологій та появою соціальних мереж, стати актором не так складно як 
раніше. Музикант, актор, політик, бізнесмен, ви можете знайти будь-кого в 
соціальних мережах, зв'язатися з ними та потоваришувати.  Ви можете зроби-
ти портфоліо, яке складається з фотографій, відео з вами, вашими захоплен-
нями, і надіслати свою презентацію на усі електронні поштові скриньки, щоб 
вас помітили. Маючи інтернет під рукою, це дуже полегшує пошуки, та ство-
рює мости серед усіх професій, але, знову ж таки, при умові, що ви володієте 
мовами, і більш того, у вас не має акценту. Ніхто ж не хоче бути другорядним 
актором, ми усі хочемо потрапити у "Голлівуд", та отримати "оскар". А хто ду-
має що це тяжко або взагалі неможливо, ось декілька прикладів людей котрі 
вплинули на кіно, та на ціле покоління юнаків. Актори, котрі потрапивши у 
"Голлівуд" взагалі не знали мови, але вивчили, та змінили світ.    

1. Жан Клод Ван Дамм.  
Цей хлопець точно знайомий багатьом. Він є прототипом багатьох 

комп'ютерних ігор. У 90-х роках постери з його зображенням висіли майже в 
усіх спортивних залах, та й багато юнаків почали займатись спортом саме зав-
дяки йому. Не приховую що у шкільні роки, я розтягнув шпагат будучи під 
враженням від фільмів цього актора. Але, напевно, не всі знають, що цього 
всього могло і не бути. Жан Клод у віці 21 року переїхав із Бельгії до США. Без 
знання англійської, але повний впевненості, що все вийде. Але не все вияви-
лося просто. Протягом п'яти років він перебивався на різних дрібних 
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підробітках: укладальник підлогових покриттів, доставщик піци, таксист, 
водій лімузина та офіціант. Простіше кажучи, він робив усе можливе, щоб 
оплачувати рахунки і залишатися на плаву в чужій країні. І весь цей час вчив 
англійську. І лише через п'ять років він отримав роль, яка змінила його 
кар'єру. Зараз Ван Дамм крім рідної фламандської, володіє також французь-
кою, іспанською та німецькою мовами.  

2. Арнольд Шварценеггер. 
Ім'я Арнольда Шварценеггера знають у всьому світі. Він живий приклад 

американської мрії. Багаторазовий містер Олімпія та містер Всесвіт, легендар-
ний Термінатор, губернатор штату Каліфорнія – Арні, досяг усього, чого тіль-
ки можна було бажати. Але мало хто знає, що саме жорсткий німецький ак-
цент міг поховати його кар'єру ще на самому початку. Арнольд Шварценеггер 
родом з Австрії та його рідна мова – німецька. У США він переїхав вже у віці 21 
року, будучи титулованим культуристом. Перший фільм з Арнольдом - "Гер-
кулес у Нью-Йорку". Рівень володіння англійською у бодібілдера цілком непо-
ганий, але акцент просто моторошний. Іноді здається, що він просто говорить 
німецькою, а не англійською. Власне, саме через це у першому фільмі його 
дублювали. Так-так, персонажа Арні просто переозвучили. У кінотеатрах його 
реального голосу взагалі не чули. Вже після закінчення зйомок "Геркулеса в 
Нью-Йорку" Арні почув від режисера, що ніколи не стане відомим актором 
саме через свій страшний акцент. Як писав сам Шварценеггер у своїх мемуа-
рах «Згадати все», головною метою для нього стало позбавитися німецького 
акценту. Актор займався англійською по п'ять годин на день. Що цікаво, Арні 
спочатку активно позбавлявся свого акценту, але потім найняв іншого репети-
тора, щоб його частково повернути. Режисери вже звикли до німецької вимо-
ви актора та дивувалися, що її немає. По суті, німецький акцент став візитною 
карткою Шварценеггера. Після того, як Шварценеггер вирішив піти в політи-
ку, йому довелося ще серйозніше працювати над своєю мовою. Тому що від 
політичних супротивників часто звучали аргументи, що Арні не вміє нор-
мально говорити англійською, тоді як він може керувати цілим штатом? Ак-
цент Шварценеггера вже був дуже слабко виражений у 2003 році, коли він 
брав участь у виборах, але тоді довелося його позбуватися повністю. Сьогодні 
американська англійська Арні анітрохи не гірша, ніж у носіїв. За більш ніж 50 
років використання англійська стала для Шварценеггера другою рідною. 
Англійська допомогла Арні не тільки стати легендарним актором, але також і 
обійняти посаду губернатора штату Каліфорнія. 

Музична індустрія 
А тепер поговоримо про те, що сталося з музикою за останні роки. Ще 

двадцять, тридцять років тому багато речей здавались недосяжними. Але зав-
дяки всесвітній павутині під назвою "інтернет" зараз все набагато простіше. 
Як і 50 років тому, і сьогодні багато молодих людей мріє стати рок-зіркою, 
поп-зірками або реп-виконавцями. Зараз це може бути не тільки мрією, але й 
реальністю, все залежить від вас. Я один із тих музикантів кому інтернет і во-
лодіння англійською дуже сильно допомагає. Зараз вже неважливо в якій 
країні ви живете, а важливі ваші професійні навички та вміння спілкуватися. 
На жаль, у нашій країні люди далекі від мистецтва, тому доводиться шукати 
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варіанти за кордоном. Тому, хто знає іноземні мови, має перевагу. Багато дуже 
талановитих музикантів в Україні не знають що з цим робити, тому працюють 
вчителями, або дають приватні уроки, але це не приносить багато грошей. Але 
ті хто знає, дуже легко може знайти що з цим робити. Наприклад, ви можете 
бути музикантом який співпрацює з європейськими або американськими 
студіями. Не виїжджаючи з країни, записувати дорожки та просто відсилати 
матеріали поштою. Або вас можуть запросити особисто, оплатити усі витрати. 
Також ви легко можете співпрацювати з будь-якими зірками, як в Україні, так 
і за її межами, як сесійний музикант. Погодьтеся, що це привабливо. В Україні 
є такі музиканти, які заробляють саме так дуже багато. Є і інші варіанти, які 
набагато легші. Наприклад, працювати на круїзних лайнерах. На такій роботі 
ви з легкістю зможете побачити світ, та заробляти до 5000$ у місяць. Але 
обов'язкова умова володіння англійською. Ще простіше працювати за кон-
трактом у інших країнах, але знову ж, володіння іноземною мовою. Що може 
бути цікавіше та простіше для тих хто любить мандрувати та музику. Лише 
вивчити мову. 

Політика та бізнес 
Особливо у бізнесі або політиці зараз просто необхідно володіти інозем-

ними мовами. Якщо ви орієнтуєтеся на результат, досягнення цілей, розши-
рення меж свого бізнесу, то вам треба постійно вчитися, відвідувати різні 
міжнародні виставки, відвідувати промисловість, будівництво, обмінюватись 
досвідом з колегами з різних країн. І не завжди перекладач вам допоможе, а 
іноді він може бути навіть зайвий, якщо йдеться про конфіденційну інфор-
мацію. Тому знання мови стане вам у нагоді. Навіть взяти президента України, 
який розмовляє англійською мовою. Це створює можливість вести важливі 
переговори без залучення третіх осіб та обговорювати важливі аспекти.  

Зараз дуже багато людей працює в інтернеті. Торгівля вже давно 
вийшла на новий рівень. Є дуже багато платформ через які продається багато 
товарів. Ebay, Amazon, Google, Instagram, Telegram, YouTube та інші. Хтось має 
YouTube канал та веде блог. Та нерідко трапляється, що ваш акаунт можуть 
заблокувати. Так нещодавно трапилося зі мною. І що робити? Звісно писати у 
службу підтримки. Але усі міжнародні служби підтримки, пишуть та розмов-
ляють англійською. І тут мені дуже допомогло знання англійської. Протягом 
дня мені декілька разів дзвонили щоб з’ясувати що акаунт належить мені і я 
саме той, чиї дані зареєстровані у системі. Усе вирішилось дуже швидко. А не 
знай я мови, на це могло піти кілька днів.  

До речі, блогери котрі працюють у Китаї, знаючи китайський, можуть з 
легкістю заробляти мільйони доларів. Серед Китайських блогерів є і мільяр-
дери, зважаючи на кількість населення та на величезний ринок збуту.  

Та варто зазначити той факт, що якщо ви орієнтуєтеся на Китай, вам 
варто вчити китайську мову. Якщо ви орієнтуєтеся на Німеччину, то 
відповідно німецьку. 

Нажаль за нинішніх обставин не зайвим буде згадати нинішню політич-
ну ситуацію, що склалася в Україні. Зараз дуже багато людей виїхало за кор-
дон. І одна з країн, яка приймає наших громадян, це Німеччина. Серед моїх 
знайомих теж опинилися люди, які поїхали до цієї країни на запрошення 
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знайомих. Дівчина працює масажистом. Приїхав до Німеччини вона з лег-
кістю пройшла відбір через професійні навички, але через незнання німецької 
мови її зарплата зараз мінімальна для Німеччини. Зараз вона посилено вчить 
німецьку мову. Насамкінець скажу, що знання німецької мови та її професіо-
налізм дало б можливість заробляти в Німеччині близько 5000 євро. Зараз ця 
сума набагато менша. Але все попереду. Вірю, що все в неї вийде.  

І на останок пару компаній, які вже вийшли на міжнародний рівень.  
І перша з них Парі-матч. Компанія котра починала в Україні, а тепер її 

знаюсь у багатьох куточках світу. Яка розширює свої межі та охоплює нові 
країни. Їхній логотип «парі-матч» є на різних футболках різних спортивних 
клубах та спортсменів. Для своєї реклами компанія приваблює різних знаме-
нитостей. Свого часу рекламними особами цієї компанії були Конор МакГре-
гор та Майк Тайсон. Усі переговори ведуться іноземними мовами. Такі знаме-
нитості як Майк Тайсон чи Конор МакГрегор дають можливості розширити 
сферу впливу далеко за межі України та підняти авторитет компанії.  

І як не згадати про Павла Дурова, та його першу компанію «ВКонтакте», 
компанію, що швидко розвивалася, але зазнала тиск з богу держави. Та Пав-
ло, знаючи мови, маючи певний вплив, та вміючи вести перемовини, продав 
акції компанії і заснував «Telegram». Що таке «Telegram» зараз знають в усь-
ому світі, який став міжнародним меседжем та швидко розвивається, на 
відміну від «ВКонтакті», який в основному був на території Росії або країн 
СНД.   

Дуров володіє сімома іноземними мовами (хоча багато ЗМІ говорять 
лише про чотири): англійську, французьку, німецьку, іспанську, італійську, 
латину та перську. Тим не менш, найкориснішим він вважає англійську. 
Ймовірно, через її універсальність та поширеність у світі.  

І це тільки крапля прикладів, як мови впливають на усі напрямки нашо-
го життя. Можна ще багато згадувати відомих людей, компаній, ситуацій, але 
підсумуємо… 

Висновки. Існує дуже багато сфер діяльності і можна навести ще дуже 
багато прикладів різних людей для яких іноземна мова безпосередньо впли-
нула на все їхнє подальше життя. І ця невелика стаття все ж таки показує як 
важливо знати іноземні мови. Адже все наше життя складається із спілкуван-
ня один з одним. І хто знає у якому куточку земної кулі ми можемо знайти 
своє щастя, здійснити свою мрію. 

Чим би ви не займалися і яких би цілей не переслідували, але знання 
іноземних мов дає практично безмежні можливості для підкорення цілого 
світу у тій галузі, в якій ви рухаєтеся. Будь то торгівля, спорт, кіноіндустрія, 
програмування, музика, блогерство, будь-який бізнес. Якщо ви знаєте лише 
одну мову, ви обмежені лише однією державою і можете повноцінно розвива-
тися лише у межах цієї держави. Так, є діаспори, які живуть у різних країнах і 
можуть допомогти багато в чому, але ви завжди стикатиметеся з перепонами 
мовного бар'єру, в документах, спілкуванні з місцевим населенням, тощо. І як 
результат, ваш дохід завжди буде меншим, чим у людей, хто знає хоча б одну 
іноземну мову. Звідси й випливає, що знаючи мови, перед вами відкривається 
весь світ і ви легко можете вирішити багато питань, які до цього здавалися 
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недосяжними. Швидко знайти нового постачальника, якщо старий більше не 
вигідний, вести переговори з футбольними клубами, спілкуватися з найкра-
щими програмістами з усіх куточків земної кулі, співпрацювати зі студіями та 
відомими музикантами, а не тільки слухати їхні пісні та мріяти з ними по-
знайомитись, розширити аудиторію свого блогу на ту кількість країн, на 
скільки мов перекладете свій контент, легко подорожувати та уникнути ба-
гатьох нюансів в аеропорту, готелі, ресторані, або екскурсіях, або стати знаме-
нитим актором і підкорити всесвіт, як колись Арнольд Шварценеггер та Жан 
Клод Ван Дамм. Можливостям немає меж, але розширити ці можливості вам 
допоможе знання іноземних мов. 
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У стоматологічному дискурсі ХХІ століття більшість абревіатур 33,54%  

перекладаються відповідним скороченням. Перекладом відповідною формою 
слова або словосполучення було здійснено близько − 21%, транскрибуванням 
− 18,18%, транслітерацією − 23,5% та транскодуванням − 3,76% усіх абревіацій. 
Приклади перекладу наведено нижче. 
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 Duret & Preston (1991) demonstrated the first dental application of 
CAD/CAM introducing a numerically controlled SM miller for the fabrication of 
fixed restorations (стоматологічний дискурс початку ХХІ століття). 

 АбревіатураCAD/CAM вжита для англомовного терміну computer-aided 
design and computer-aided manufacturing, і перекладається українською мовою, 
як CAD/CAM комп'ютерне проектування та автоматизоване виробництво, 
для перекладу застосовано метод створення нової української абревіатури.   

 In contrast to the medical CT voxel, where axial height is determined by 
slice thickness, the CBCT voxel is cubic, allowing for higher resolution and more 
accurate measurements in multiple planes (стоматологічний дискурс початку 
ХХІ століття). 

 Абревіатура CT-voxel вжита для англомовного терміну computer tomog-
raphy, і перекладається українською мовою, як КТ-воксель, для перекладу 
застосовано метод транслітерації.   

 Абревіатура CBCT вжита для англомовного терміну Conebeamcomput-
edtomography, і перекладається українською мовою, як КПКТ, для перекладу 
застосовано метод транслітерації.   

 Zehnderet al.(2016) and Connert et al.(2017) also found small deviations 
from the intended access (0.12–0.34 mm at the tip of the bur) and a mean angular 
deviation of less than 2°(стоматологічний дискурс початку ХХІ століття). 

 Абревіатура etal., перекладається українською мовою, як та ін., дляпе-
рекладу застосовано метод перекладу відповідним скороченням.   

 Абревіатура mm, перекладається українською мовою, як та 
ін.,дляперекладу застосовано метод перекладу відповідним скороченням.   

 In a multi-disciplinary case, successful autotransplantation of tooth 21 to 
the site of tooth 9 was made possible by CARP (стоматологічний дискурс 
початку ХХІ століття). 

 Абревіатура CARP вжита для англомовного терміну computer-aided rap-
id prototyping, і перекладається українською мовою, як CARP комп'ютерне 
швидке створення аналога, для перекладу застосовано метод створення нових 
українських абревіатур. 

 Dental applications of 3D printing adopt one or moreof the following 
common technical type classifications:SLA, FDM, MJP, PolyJet printing, 
CJP,DLP and SLS also known asSLM (Torabi et al. 2015, Kimet 
al.2016)(стоматологічний дискурс початку ХХІ століття). 

 Абревіатура 3D printing перекладається українською мовою, як 3D 
друк, для перекладу застосовано метод перекладу відповідною формою слова 
або словосполучення.   

 Абревіатура SLAвжита для англомовного терміну stereolithographyappa-
ratus, і перекладається українською мовою, як CЛГ стереолітографія, для пе-
рекладу застосовано метод транскодування.   

 Абревіатура FDM вжита для англомовного терміну fused deposition 
modelling, і перекладається українською мовою, як МПО моделювання плав-
леного осадження, для перекладу застосовано метод описового перекладу.   
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 Абревіатура MJP вжита для англомовного терміну MultiJet printing, і 
перекладається українською мовою, як БСПбагатоструйний друк, для пере-
кладу застосовано метод описового перекладу.   

 Абревіатура CJP вжита для англомовного терміну ColorJet printing, і пе-
рекладається українською мовою, як СJP ColorJet друк, для перекладу засто-
совано метод створення нових українських абревіатур.   

 Абревіатура DLP вжита для англомовного терміну digital light 
processing, і перекладається українською мовою, як ЦОС цифрова обробка 
світла, для перекладу застосовано метод описового перекладу абревіатур.   

 Абревіатура SLS вжита для англомовного терміну selective laser 
sintering, і перекладається українською мовою, як СЛС селективне лазерне 
спікання, для перекладу застосовано метод транскрибування абревіатур.   

 Абревіатура SLM вжита для англомовного терміну selective laser melting, 
і перекладається українською мовою, як СЛП селективне лазерне плавлення, 
для перекладу застосовано метод транскрибування абревіатур.   

 Переклад абревіатур у всіх нижчезазначених англійських наукових 
статтях дискурсу стоматології і підрахованою кількість абревіатур і викори-
станий спосіб  перекладу подається  
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Протягом усього свого життя людина отримує, обробляє, засвоює велику 

кількість інформації, але не будь-яка інформація сприятиме її успішній соціа-
лізації та реалізації себе як особистості. Сучасне суспільство живе за певними 
правилами – нормами. Знання та дотримання цих правил, здатність давати 
правову оцінку ситуації, приймати рішення на основі норм та попереднього 
досвіду правових дій становить сутність правової компетентності спеціаліста у 
будь-якій сфері. Затребувані фахівці мають знання нормативно-правових ак-
тів, що регулюють професійну діяльність, використовують у роботі необхідні 
нормативні документи, можуть захистити свої права. 

Сьогодні держава приділяє велику увагу формуванню правової компете-
нтності  учнів. Знайомство з правовими нормами відбувається у межах окре-
мих шкільних предметів, на додаткових і позакласних заняттях. Середні спе-
ціальні та вищі навчальні заклади складають свої освітні програми відповідно 
до  державних освітніх стандартів, в яких як обов'язковий компонент успішно-
го оволодіння будь-якою професією прописана правова компетенція.  
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Однак дослідження показують, що на даний момент правова компетен-
тність студентів формується недостатньо. Надалі це може призвести до масо-
вих проявів правового нігілізму, настроїв соціально-правової незахищенос-
ті.Як зазначає Токарська А. «лише свідоме визнання норм права сприятиме 
продукуванню істинно правомірної поведінки, адже формальне виконання 
нормативно-правових вимог за відсутності свідомого «підтвердження» може 
призвести до зміщення ціннісних орієнтирів у бік,протилежний від соціально 
значущих» [1, с. 29]. 

Реалізація правової компетентності передбачає комплекс певних дій, 
саме: складання різноманітних документів у правовій сфері; тлумачення та 
коментування правових норм; аналіз офіційних документів (текстовий ана-
ліз); ведення ділового листування; редагування письмового правового тексту; 
побудова висловлювання з дотриманням норм ділового етикету та культури 
професійного спілкування у правовій сфері.  

В основу кожної з цих дій покладено певні лінгвістичні знання та нави-
чки, отже рівень сформованості правової компетентності може бути встанов-
лений за конкретними мовними ознаками. Виділення таких ознак можливе з 
урахуванням сучасних досягнень документної лінгвістики та юридичної лінг-
вістики, що вивчають офіційну сферу спілкування. Розвиток таких здібностей 
є важливим, «компонентний склад лінгвістичних здібностей майбутніх юрис-
тів є набагато ширшим, але, розуміючи їхні базові компоненти, здобувач ви-
щої освіти зможе цілеспрямовано їх тренувати й розвивати» [2, с. 23]. 

Дослідники виокремлюють основні компоненти правової компетентнос-
ті. До них відносяться: 

1. уміння приймати юридично грамотні рішення у конкретній 
ситуації, що виникає під час здійснення навчальної та/або професійної 
діяльності; 

2. уміння здійснювати аналіз нормативних правових актів з по-
гляду реалізації та захисту прав людини; 

3. уміння застосовувати отримані правові знання для визна-
чення відповідного закону способу поведінки та порядку дій у конкрет-
них ситуаціях; 

4. вміння використовувати юридичні механізми захисту прав 
та законних інтересів; 

5. уміння складати необхідні нормативні документи; 
6. вміння орієнтуватися на правовій базі; 
7. уміння самостійно здійснювати пошук, аналіз та застосуван-

ня отриманої правової інформації. 
Необхідно також зазначити, що грамотна побудова висловлювань у пра-

вовій сфері (діалогічних, монологічних, полілогічних) неможлива без деяких 
знань у теорії комунікації, що входить до системи сучасної комунікативності.  

Зокрема, учні повинні здійснювати правильний вибір лінгвістичної фо-
рми та способу вираження, які є адекватними ситуації спілкування, відповідно 
до комунікативних цілей та намірів, з урахуванням соціальної та функціона-
льної ролей комунікантів, а також мати навички ефективної мовної поведінки 
у різних соціально-комунікативних ситуаціях. Дані показники можна також 



Інноваційний потенціал та правове забезпечення  

соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу 

 

 

                    Університет  «Україна»                611 

 

враховувати при визначенні сформованості лінгвістичної компетентності уч-
нів. 

Отже, подальше вивчення способів лінгвістичної реалізації правової 
компетентності учнів пов'язані з розробкою корпусу завдань визначення рівня 
її сформованості. Одиницями вивчення в даному випадку стануть виділені 
нами для кожного способу мовні показники. Таке дослідження сприятиме 
уточненню та конкретизації поняття правової компетентності учнів, запрова-
дження ефективної оцінки рівня її сформованості. 
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 університету імені В.Г. Короленка 
Загальновідомо, що у традиційному уявленніпорівняльне літературо-

знавство – це галузь науки про красне письменство, яка займається зіставлен-
ням еволюційних тенденцій національних літератур, вивченням безпосе-
редніх та опосередкованих взаємин між ними, їхніх подібностей і відмінно-
стей. Паралельно з назвоюпорівняльне літературознавствов українській мові 
вживають термінлітературна компаративістика(і точніший його варіант літе-
ратурознавча компаративістика), що походить від лат. comparativus –  
порівняльний. Компаративістику (лат. compare – порівнюю) розуміємо як 
порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх 
взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного 
підходу. У сучасному вигляді, який сформувався в дослідницькій традиції ХІХ-
ХХ ст. компаративістика є передусім наукою про взаємовпливи, спорідненості, 
різниці, та типологічні відповідності літературних явищ: окремих творів, 
індивідуальної й колективної письменницької продукції, жанрів, стилів, течій, 
епох,  тем, національних літератур, культурно-цивілізаційних культур і кіл. Як 
наукова галузь порівняльне літературознавство виникло з потреби до-
сліджувати національне письменство в міжнаціональному просторі –  спершу 
в культурних контекстах, близьких мовно або географічно, а відтак –  у світо-
вому масштабі Літературна компаративістика — дослідження літератури поза 
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межами однієї країни, а також вивчення взаємовідносин між літературою, з 
одного боку, й іншими сферами знань і вірувань. Рішення  про те, «що з чим 
порівнюється», залежить не тільки від реального контексту, а й від рішення 
дослідника. Тож воно є певною мірою суб’єктивним і довільним. Про можли-
вості компаративістики як методики аналізу тексту йдеться у працях Д. Нали-
вайка. Питання компаративного аналізу є актуальним напрямком сучасної 
методики. Серед найбільш вагомих студій – праці Л.Ф. Мірошниченко, Т.Ф. 
Нефедової, Н.І. Волошиної, О.М. Ніколенко, О.М. Куцевол, Ж.В. Клименко, 
А.В. Грабовського, В.М. Бабенко, інших. 

Базуючись на зазначених дефініціях компаративістики, визначаємо ме-
ту роботи – вперше здійснити компаративний аналіз поем «Лаон та Цитна», 
або «Повстання Ісламу» П.Б. Шеллі та «Магомет і Хадиза» Пантелеймона 
Куліша за такими аспектами: ідейно-тематичнийй зміст, жанр, проблематика, 
образна система, будова. Зазначимо, що предметом порівняння виступають 
твори письменників не лише різних часових проміжків (початок і середи-
на/кінець 19 століття), але й різних країн: Англії й України. Дотримуємося 
хронології створення поем. 

Персі Біші Шеллі (1792–1822) –англійський письменник і поет. Він 
написав чимало творів різних жанрів – від есе до сонетів. Серед них і поема 
«Лаон та Цитна», або «Повстання Ісламу. Романтична історія закоханих по-
встанців проти тиранічного режиму Лаона та Цитни привернула увагу як чи-
тачів, так і авторів по всьому світові. В Україні одним із таких був Пантелей-
мон Куліш (1819–1897) – видатний творець поеми про ізраїльського пророка 
та його першу жінку – «Магомет і Хадиза». Що ж об’єднує ці два витвори 
літературного мистецтва, а що навпаки – відрізняє? 

Наш співвітчизник Пантелеймон Куліш, був глибоко занурений у Східну 
тематику, хоча сам і був християнином. Куліш вивчав Коран, вiдвiдав Стам-
бул, захоплювався схiдними фiлософськими працями, а саме фiлософiєю Iбн 
Рошда Аверроеса, цікавився Ісламом, а також історією і культурою мусуль-
манських країн. Він бажав розширити коло інтересів українців і показати роз-
маїття віросповідань за кордонами країни. Саме тому письменник поставив 
собі на меті розкрити дві поєднані одна з одною історії – романтичні стосунки 
головних героїв Магомета (Мухаммада) і Хадизи (Хадіджі) та зародження тоді 
ще нового віросповідання Ісламу. Він зосередив увагу на глибині почуттів 
пророка до своєї пані, яку він називав «світозарною», а також на мандрах мо-
лодика, на його чудесному просвітленні та становленні посланцем Аллаха.  

Щодо «Повстання Ісламу», то не дивлячись на назву, Персі Шеллі хоча і 
підіймає ідею Ісламської віри, однак він ймовірніше торкається ідей, що вона 
пропагує – свободи, рівності та братерства, які мають панувати у світі. Він ву-
стами головного героя Лаона та його коханої Цитни закликає людей боротися 
за своє право на щасливе життя без пригнічення можновладцем з роду 
Османів.  

Твори українського та англійського письменників обидва ліро-епічного 
характеру, адже мають великий обсяг – Пантелеймон Куліш написав 103 
строфи, Персі Шеллі склав 511 строф. Написані вони віршованою формою. Це 
поеми, у яких наявні водночасепічні (такі як героїчний зміст, динамічні сю-
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жети, яскраві та сильні характери) і ліричні елементи (авторські переживання 
за долю своїх персонажів та за країни, в яких вони живуть, ліричні відступи, 
живі герої, що яскраво закохуються, глибоко страждають, то хвилюються, то 
радіють). 

 «Магомет і Хадиза» складається з двох пісень (103 строфи), епіграфу та 
передмови. Епіграфом для твору слугує цитата з книги американського вчено-
го Д.В. Дрепера «Історія боротьби між вірою і наукою», що описує персоналію 
самого головного героя Мухаммада і його трепетне ставлення до першої 
жінки. У тому, що Куліш назвав «Замість переднього слова про Магомета», 
сам пророк розповідає красуні Айші – своїй другій жінці – про свою непере-
борну любов до Хадизи, про її неперевершену красу, мудрість та чисту душу. 

 «Повстання Ісламу» становить більший твір з 12 пісень (511 строф) та  
містить передмову, у якій автор запрошує світ ознайомитися з його поемою. 
Починає цю передмову Персі Шеллі епіграфом Архімеда, що відповідає змісту 
та ідеї твору – «Дай мені де стати, і я здвину всесвіт». Ця невелика частина 
тексту підготовлює нас до великого сенсу праці, що в кожній пісні промовляє: 
ти зможеш усе, тільки не зраджуй себе. Наступною йде присвята «До Мері», 
що також починається віршем Джорджа Чапмана. «Лаон і Цитна» присвячена 
дружині, яка народила двох дітей і стала вірним другом, провідною зіркою та 
втіхою для Шеллі.  

Обидві поеми написані так званою спенсерською строфою, що скла-
дається з дев’яти рядків, вісім з них – ямбічний пентаметр, а останній – Олек-
сандрійський рядок в ямбічному гекзаметрі. Римування складається за прин-
ципом «АБАББВБВВ». 

Коло проблем, охоплених авторським інтересом, питань, заданих у 
творі, складає його проблематику. Це проблеми свободи слова, волі, вибору, 
всеосяжної любові і її впливу на людей та проблема божественної сили. Також 
у Шеллі та Куліша головні герої боролися проти війни та кровопролиття, про-
ти насильства і жорстокості. 

Поема Пантелеймона Куліша «Магомет і Хадиза», як і інші його твори 
на подібну тематику, побудована навколо проблеми пошуку Істини, яку шукає 
Магомет. Зазначимо, що Лаон навпаки – він знайшов свою Істину і неухильно 
дотримується її та схиляє людей підтримати його на дорозі до світлого й іде-
ального майбутнього. 

Образна система у «Повстанні Ісламу» представлена передусім голов-
ними дійовими осабами – закоханими молодими Лаоном та Цитною, що були 
знайомі з раннього дитинства і поділяли спільні думки. Цитна була надійною 
опорою та підтримкою хлопцеві. «І помисли усі мої горіли в ній»: настільки 
великим було взаєморозуміння між молодими. Однак юнак був не гіршим за 
свою супутницю – молодий, статний та замотивований протистояти силам зла 
заради великої цілі. За автором, любов – це вихід за межі свого «Я» і злиття з 
тим прекрасним, що причаїлося у чиїхось-то, не наших, думках або діяннях. 
Лаон і Цитна – це ідеал живої поезії та сили кохання, що перемагає навіть 
смерть.  

Натовп, що веде за собою Лаон, – це образ тогочасного суспільства. Лю-
ди, що не мали власної думки, яким потрібен лідер. Вони йшли за тим, хто 
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гучніше говорив. Таким, на жаль, спочатку став Тиран. Тоді йому на зміну 
прийшов головний герой – молодий хлопчина. Надихнувшись його ідеями, 
натовп сліпо пішов на війну. Люди, не зрозумівши істинного послання Лаона, 
утворили страшний безлад з кровопролиттям, розрухою, жорстокістю.  

На початку свого твору «Повстання Ісламу» Шеллі розповідає історію 
про Орла та Змію, що борються над морем. Як пізніше пояснює красива жінка 
на березі, Орел символізує Зло, що, високо злетівши, почало панувати на 
Землі, тоді як Змія (символ Добра) низько повзала. В результаті люди не 
змогли відрізняти Добро від Зла. Навіть сам поет не зміг впізнати в плазуні 
Духа Добра. У своїй історії автор виступає ліричним персонажем, що спо-
стерігає з гори за бійкою Орла та Змії. Тим, кого жінка забирає до себе у човен 
та розповідає притчу про Добро і Зло. І тим, кому Лаон та Цитна, сидячи на 
тронах у чудовому царстві вічного спокою, розповідають свою історію – ко-
хання, що зароджувалося поступово у дитинстві, сміливе повстання, ще юна-
ками здійснене заради блага та процвітання своєї країни, та повільне 
нещадне, але розділене на двох, спалення живцем на багатті. 

Пантелеймон Куліш у свою поему «Магомет і Хадиза» вводить менше 
персонажів, аніж Персі Шеллі, одначе вони такі ж яскраві, хоробрі та сильні. 
Серед дійових осіб – юнак Магомет. Сильний, непохитний і вольовий. Саме 
таким був той, кого обрав Бог, щоб виконувати місію пророка. Для цього він 
послав йому ще й жінку – прекрасну пані Хадизу. Милосердна, красива та ро-
зумна, вона підтримувала його.  

У творі «Магомет та Хадиза» у передмові показаний ще один жіночий 
персонаж – друга дружина пророка Айша, до якої він звертається у формі мо-
нологу, розкриваючи свої сильні почуття до першої та вічної любові Хадизи. 
Однак якщо Хадиза була  красива душею, то Аеша(Айша) була володаркою 
привабливої зовнішності. Порівнюючи двох жінок, Магомет називає першу 
сонцем, божим оком, що потрапило в його душу, тоді як друга в нього як 
квітка – ніжна, красива та велелюбна. 

Лаон та Магомет були різними за статусом, але схожими за характера-
ми. Жінки у поемах Куліша та Шеллі були вірними супутницями своїх чо-
ловіків – сміливо йшли проти тих, хто в них не вірив, підтримували слабких та 
боролися, коли наставав критичний момент. Вони кохали так сильно, як їх 
серце було здатне. Цитна та Хадиза були гідними представницями усього 
жіночого роду. 
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 Відповідно до отриманих результатів, 100%  Як свідчить проведений 
аналіз,  англомовні абревіатури стоматологічного дискурсу початку ХХ 
століття зазвичай перекладаються методом пошуку відповідного українського 
скорочення, наприклад:  

 The RMT is a triangular mucosal fold located posterior to the last mandib-
ular molar and bound laterally by the ramus of the mandible and medially by the 
temporal crest (стоматологічний дискурс початку ХХ століття). 

 Абревіатура RMT вжита для англомовного терміну Retromolartrigone  
і перекладається українською мовою РМТ (Ретромолярний трикутник) спосо-
бом транскодування 

 Previously called TMJ disorders, are most common among women in their 
early 20s and those between the ages of 40 and 50 (стоматологічний дискурс 
початку ХХ століття). 

 Абревіатура TMJ вжита для англомовного терміну Temporomandibular 
joint і перекладається українською мовою СНЩС (Скронево-
нижньощелепний суглоб, методом перекладу відповідним скороченням.  

 Dr.Kingsleystatesthatallporcelainusedinthemanufactureofteethinthiscountr
y is porous to a certain extent[45]. 

 Абревіатура Dr.вжита для англомовного терміну Doctor, і перекладаєть-
ся українською мовою – д-р. (Доктор) способом перекладу відповідним ско-
роченням.  

 Устоматологічному дискурсі середини ХХ століття більшість абревіатур 
53,17% та 27% відповідно перекладаються відповідним скороченням або 
відповідною формою слова, або словосполучення. Менший відсоток 
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абревіатур перекладалися шляхом транскодування − 8,73%, транскрибування 
− 6,35% та транслітерації – 4,76%. Приклади перекладу наведено нижче. 

 SBL medium was prepared according to the recommendation of Gastrin et 
al. except that 0.08% agar was added (стоматологічний дискурс середини ХХ 
століття). 

 АбревіатураSBLвжитадляангломовноготерміну Stuart 
medium,іперекладаєтьсяукраїнськоюмовою,якСБЛ середовище, методом 
транскодування. 

 The recovery of the plaque bacteria from RTF and VMG II within the first 
week dropped to 23% and 33%, respectively (стоматологічний дискурс 
середини ХХ століття). 

 Абревіатура RTFвжита для англомовного терміну reduced transport fluid, 
і перекладається українською мовою, як - РТФвідновна транспортна рідина, 
методом транскодування.  

 АбревіатураVMG II вжита для англомовного терміну Valley Medical 
Group ІІ, і перекладається українською мовою, як – ВМЖ II, методом транско-
дування. 

 Since EDTA acts as a chelating agent, its incorporation into RTF was useful 
for binding divalent cations, such as Ca2+, which are present in high concentra-
tion in plaque and contribute to the aggregation of plaque bacteria 
(стоматологічний дискурс середини ХХ століття).  

 Абревіатура EDTAвжита для англомовного терміну Ethylenediaminetet-
raacetic,і перекладається українською мовою, як – ЕДТА Этилендіамінтетра-
оцтова кислота, методом транслітерації. 
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   Транслітерація − це формальне відтворення вихідної лексичної оди-

ниці за допомогою фонем мови наяку здійснюється переклад, тобто фонетич-
на імітація слова. 

   При використання такого способу, як транслітерація, зменшується 
кількість неоднозначностей ніж при транскрипції, через те, що слово пере-
кладається побуквенно згідно з таблицею відповідностей символів, але таке 
транскодування зазвичай не завжди відповідає справжньому звучанню слова 
в оригіналі, крім того, результат не завжди підходить для носіїв української 
мови. 
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    Транслітерація – це відтворення початкової лексичної одиниці за до-
помогою алфавіту мови, наяку перекладається слово; буквена імітація форми 
початкового слова. 

   Транслітерація відрізняється від транскрипції своєю простотою та 
можливістю використання додаткових знаків. Транслітерація зазвичай засто-
совується для складання  бібліографічних покажчиків та при організації ката-
логів,наприклад, якщо необхідно зібрати в одному місці каталогу опис усіх 
творів вітчизняних авторів на іноземних мовах. Як спосіб внесення іноземного 
слова в український текст, транслітерація застосовується рідше, так як при 
транслітерації сильно спотворюється звуковий образ іншомовної назви. 

Транслітерація застосовується в мовах з різними графічними система-
ми(наприклад англійська мова і українська), коли літери ( чи графічні оди-
ниці) цих систем можна поставити в якусь відповідність один одному, і згідно 
з цими відповідностями відбувається міжмовна передача онімів. Оскільки, як 
зазначає В.Н. Комисаров, латиниця, грецький алфавіт та кирилиця мають 
спільну основу, то більшість літер цих  алфавітів можна поставити у 
відповідність один одному, з урахуванням тих звуків, які вони позначають. 

Транскрипція скорочень використовується у тих випадках, коли дане 
скорочення являє собою назву компанії, підприємства, товариства, а також 
передачу власних назв, що не мають відповідної форми в мові перекладу. Цей 
спосіб досить актуальний при перекладі скорочень і набирає все більші оберти 
в застосуванні.  

Перекладач часто стикається з такою ситуацією, коли у мові перекладу 
немає відповідного еквівалента вихідної абревіатури. Нові абревіатури можна 
вказати у дужках та використовувати надалі, якщо назва зустрічатиметься у 
тексті неодноразово. Таким методом створюється нове українське скорочення. 
Цей спосіб полягає у перекладі нескороченої форми англійської скороченої 
лексичної одиниці та створення на його базі нової лексичної одиниці 
відповідно до закономірностей української абревіації нового скорочення в 
українській мові.  

Ще одним способом передачі іноземних абревіатур є описовий пере-
клад. Цей спосіб використовується в тих випадках, коли застосування описа-
них вище методів виявляється складним або неможливим, що часто має місце 
під час передачі відсутніх у словниках скорочень. 

Необхідно також зазначити, що при перекладі абревіатур перекладач 
може використовувати різні види трансформацій, якщо цього потребує кон-
текст.  

Отже, виходячи з проаналізованого нами матеріалу, можна зробити 
висновок, що при виборі одного із способів передачі іноземних абревіатур 
українською мовою слід враховувати такі фактори, як уже усталена традиція 
передачі певних груп скорочень, структура самого скорочення, характер тек-
сту, контекст. 

Цікавим фактом, є отримані кількісні показники достовірного збіль-
шення скорочень, що є прикладом тенденції збільшення кількості вживання 
скорочень у англомовному дискурсі стоматології: так у дослідженій літературі 
стоматологічного дискурсу початку ХХ століття (Kent E. N. Prosthetic Dentistry. 
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The Public Health Aspect. Dent Regist. 1922. № 76. Р. 508–518)  склала усього 14 
одиниць, що у процентному співвідношенні становило 0,4%, у виданнях 70-их 
років ХХ століття (Syed S. A. Survival of human dental plaque flora in various 
transport media. 1972. №4. P. 638–644.), їх кількість склала 126 одиниць, 
(3,6%), та у наукових виданнях ХІ століття (Anderson J. Endodontic applications 
of 3D printing. International Endodontic Journal. 2018. №51. P. 1005– 1018.), аб-
солютна кількість склала 319, (7%), що свідчить про тенденцію до збільшення 
їх вживання.  

Вищезазначені, суттєві дані свідчать про те, що абревіатури станом на 
сьогодні викликають чимало труднощів у процесі їх перекладу українською 
мовою, в той же час актуальною залишається проблема достовірного перекла-
ду даної інформації. Відкритим питання є вибір методу та стратегії перекладу, 
якою користується перекладач, створення ідеального машинного перекладу, 
для полегшення роботи перекладача, тощо. Компресивний характер 
абревіатур зумовлює детальне вивчення досліджуваних одиниць медичного 
дискурсу з погляду на їх структурно-дериваційні типи. 

Переклад абревіатур складний та відповідальний процес, що  вимагає 
комплексних підходів з використанням різних методів перекладу. Нажаль, в 
наш час немає уніфікованої класифікації абревіатур, незважаючи на це кожен 
філолог повинен володіти основними методами перекладу англійських 
абревіатур українською мовою. 

 
 

СУСПІЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ. СУТЬ ПЕРЕКЛАДУ 
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Як і будь-який інший вид професійної діяльності, переклад виконує 

певну функцію в суспільстві, тобто має своє суспільне призначення. Але щоб 
відповісти на питання, в чому полягає суспільне призначення перекладу, слід, 
перш за все, порівняти переклад з іншими видами мовного посередництва..  

    П Е Р Е К А З – досить вільне (у порівнянні з перекладом) викладення 
змісту тексту оригіналу, при якому воно може скорочуватися (за рахунок опу-
щення несуттєвих або малозрозумілих для адресата переказу деталей, більш 
лаконічного, в цілому, способу викладу), розширюватися (за рахунок введення 
пояснень), змінювати свою структуру на більш звичну для споживача, мо-
дернізуватися в плані вираження (відмова від архаїзмів, застарілої манери 
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викладення), інтернаціоналізуватися (опущення вузько національних реалій) 
тощо. [1, ст.101]. 

До переказу звертаються в тих випадках, коли переклад не є рентабель-
ним в силу різних причин. Це можуть бути такі особливості першотвору, як 
незвична для іноземця структура викладення, довгі реченя, архаїчний стиль, 
велика кількість незрозумілих для іноземця реалій, мало суттєвих деталей 
тощо. 

У переказі (переспіві від переспівувати= перекладати вірші, не дбаючи 
про точну відповідність оригалові) з іноземної мови найбільш часто видають-
ся фольклорні твори, які в процесі переказу „очищуються” від „зайвої” націо-
нальної специфіки. Якби вони були опубліковані у перекладі,то в силу цієї 
специфіки могли б виявитися занадто тяжкими для сприйняттяіноземним чи-
тачем. 

Р Е Ф Е Р У В А Н Н Я являє собою максимально стисле викладення    
змісту тексту першотвору (або декількох текстів) при збереженні найбільш 
суттєвих його (їх) елементів. Об’єм рефератів, які видаються в галузевих рефе-
ративних журналах, здебільшого, обмежений однією журнальною сторінкою. 
Реферат має певну структуру, передбачену цілою низкою правил та рекомен-
дацій. Ця структура може суттєво відрізнятися від структури тексту оригіналу. 

Реферат виконує дві функції: він сповіщає фахівців про появу нової 
публікації та дає їм інформацію для того, щоб вирішити, чи заслуговує рефе-
рована публікація детального вивчення (чи є, наприклад, необхідність замо-
вити її переклад). На базі реферування, переказу та перекладу практикуються 
різного типу „гібридні” різновиди мовного посередництва, в тому числі такі, 
як реферативний переклад, скорочений переклад, вільний переклад (з еле-
ментами переказу). 

Відповідно, спілкування за допомогою перекладу розглядається як і 
звичайне, одномовне – тільки із участю проміжної ланки – перекладача. У 
суспільстві побутує думка, що двомовне спілкування через хорошого перекла-
дача за своїми можливостями та ефективністю нічим суттєвим не відрізняєть-
ся від „природної”, одномовної комунікації. Таке розуміння перекладу стало 
фактом суспільної свідомості, і практика спілкування з перекладом не спро-
стовує такий погляд на нього. 

Таким чином, суспільне призначення перекладу можна визначити 
наступним чином: переклад покликаний забезпечити опосередковану дво-
мовну комунікацію, яка за своїми можливостями має максимально набли-
жуватися до звичної, одномовної комунікації. Суспільне призначення пере-
кладу існує абсолютно об’єктивно – тобто повністю незалежно від волі пере-
кладача, замовників та споживачів. І перекладачі повинні йому підкорятися. 
(В іншому випадку вони підпадають критиці.) На мою думку, за винятком ро-
боти Л.К.Латишева „Технология  перевода“ суспільне призначення перекладу 
ніде чітко не сформульоване, але викладене у ряді вимог чисто практичного 
плану до перекладачів та текстів мовою мети. [1, ст.102]. Ось вони : 

- усний перекладач повинен бути якомога менше примітним, для 
співрозмовників він має створювати ілюзію безпосереднього спілкування; 
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- текст перекладу повинен максимально повно відтворити не тільки 
смисл та зміст першотвору, але і його структуру, стиль та особливості мовлен-
ня автора (а також його персонажів, якщо мова йде про художній твір); 

- текст перекладу не повинен видавати своє „іноземне походження”, або, 
іншими словами, мова тексту перекладу повинна бути в принципі такою ж, як 
і мова оригінального тексту. Текст перекладу повинен сприйматися читачем 
або слухачем так само, як він би сприймав текст першотвору, якби володів 
відповідною мовою; 

- поряд з цим текст перекладу не повинен містити елементи з яскраво 
вираженим національно-культурним забарвленням (наприклад, переклад з 
української іноземною таких виразів , як „На городі бузина, а в Києві дядько” 
тощо). 

Звертає на себе увагу протиріччя між двома останніми вимогами до пе-
рекладу. Дійсно, чому в тексті перекладу не повинно бути яскравих націо-
нальних засобів мовного вираження, якщо текст перекладу своєю мовою в 
принципі не повинен відрізнятися від звичного тексту першотвору? Однак і це 
явне протиріччя теж витікає із суспільного призначення перекладу. Нехай 
мова йде про комунікацію, яка максимально уподобляється одномовній, але 
вона, між іншим, продовжує залишатися двомовною, тобто один партнер про-
довжує вбачати в іншому іноземця і не бажає підміни, – не хоче, щоб  замість 
Джона чи Йохана виступав Іван, чи навпаки. [1, ст.103]. 

Необхідність у перекладі (діяльності перекладача) виникає тільки у тих 
випадках, коли людей, які бажають спілкуватися, розділяє мовний бар’єр,  
який правильніше буде назвати лінгвоетнічним, оскільки людей по різні боки 
цього бар’єру, здебільшого, розділяє не тільки відсутність спільної мови, але й 
те, що пов’язують з поняттям етносу (спільнота людей (плем’я, народність, 
нація), що історично склалася та має соціальну цілісність і оригінальний сте-
реотип поведінки): тобто розбіжності в культурах та національній психології, 
недостатня інформованість з питань сучасного життя чужої країнт тощо. 

Слід наголосити, що під спілкуванням (мовною комунікацією) ми ро-
зуміємо не тільки усну, але і письмову комунікацію, а також не тільки особи-
сте спілкування (у розмові чи при листуванні ), але й спілкування за допомо-
гою книжок та засобів масової комунікації. [1, ст.106]. 

Список використаних джерел: 
1.Білоус О.М. Теорія і технологія перекладу. Курс лекцій: доопрацьова-

ний та доповнений. Навчальний посібник для студентів перекладацьких 
відділень. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. 200 с. 
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СУЧАСНІ STEАM-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ПРИ ПІДГОТОВЦІ  ФАХІВЦІВ-ПРАВНИКІВ 

Софія Єсіна, 
 здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на-
вчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетров-

ського державного університету внутрішніх справ. 
Науковий керівник: Тетяна Іщенко 

старша викладачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 
У сучасному світі знання іноземних мов є одним з основних складових 

елементів сучасної та успішної людини. Саме цей елемент дає змогу людині 
розширити світогляд, дозволяє поринути у культуру й звичаї іншого народу та 
вдосконалює мислення, дає людині почуття впевненості і руйнує мовні 
бар’єри, роблячи  навколишній світ набагато цікавішим. 

Кожна людина є особистістю зі своїми почуттями, враженнями, 
здатністю вчитися та навчатися. Для освіти особистість кожного учня є 
найбільшою цінністю. Актуальність теми зумовлена необхідністю створення 
належних умов для розвитку учнів, що є основним завданням сучасної сфери 
освіти. Наразі найголовнішою метою надання якісної сучасної освіти є необ-
хідність пошуку найбільш ефективних сучасних технологій навчання іншо-
мовного спілкування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Головною 
метою даної роботи є розглянути найбільш поширені STEM-технології, які 
широко використовуються при навчанні закордоном та впроваджуються в 
українську середню та вищу освіту. Належне використання сучасних техно-
логій навчання підсилює мотивацію учнів до процесу навчання, а саме вив-
чення мови, як рідної так і іноземної, та сприяє формуванню та активізації 
різних  видів компетенцій: комунікативної, соціокультурної, інтелектуальної, 
мовної та мовленнєвої тощо. Дуже важливо надати учням навички та знання, 
які їм знадобляться, щоб стати успішними новаторами в XXI столітті. Наразі 
широкої популярності набігає використання STEM технологій для розвитку та 
активізації навичок та компетентностей учнів. STEM освіта забезпечує учнім 
переважно міждисциплінарний підхід до навчання. 

Розглянемо декілька сучасних технологій навчання, що вживаються у 
STEM освіті: 1) Навчання у співробітництві – метою цього методу є оволодіння 
навичками та вміннями кожним учнем на тому рівні, який відповідає його 
індивідуальним здібностям, формування комунікативних умінь, які забезпе-
чують можливість здійснювати іншомовне спілкування на відповідному рівні. 
2) Метод проектів – проект є самостійною роботою учнів, в якій мовленнєве 
спілкування органічно вплітається в емоційно інтелектуальний контекст іншої 
діяльності. Робота над проектом є творчою діяльністю. В учнів розвивається 
творча компетенція, яка пов’язана з інтелектуальними здібностями. 3) Техно-
логія проблемного навчання – ситуація  для розв’язання якої учень, або ко-
лектив мають знайти й застосувати нові для себе знання, способи дій. Вона є 
важливим способом розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та актив-



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  622   Полтавський інститут економіки і права  

 

ності творчого мислення та забезпечує міцне засвоєння знань. 4) Ігрові техно-
логії – розширюють можливості вдосконалення процесу оволодіння учнями 
іншомовною комунікативною компетенцією. Гра вимагає великої концентра-
ції уваги, тренує пам’ять, розвиває мислення та мовлення, сприяє процесу 
соціалізації особистості, а також наповнює процес навчання більш глибоким 
змістом. 5) Інтерактивні технології – застосування комп’ютерних технологій 
під час навчання. Комп’ютерні програми відкривають широкі можливості для 
удосконалення процесу навчання іноземної мови. Це зумовлено наявністю в 
комп’ютерних програмах нових дидактичних функцій, які неможливо відтво-
рити у відеофонограмі. Комп’ютерна програма дозволяє здійснювати навчан-
ня та контроль засвоєння іноземної мови в різних режимах самостійного по-
шуку і на різних рівнях складності[1].  

Ці технології не лише доповнюють одне одного, але можуть використо-
вуватись і самостійно. Разом чи поодинці вони  спрямовані на досягненні кін-
цевої мети – оволодінням іноземної мови на досить високому рівні. Сучасна 
освіта розвиває не лише такі навички, як критичне мислення, вирішення про-
блем, мислення вищого порядку, дизайн, але й поведінкові компетенції, такі 
як наполегливість, адаптивність, співпраця, організованість та відповідаль-
ність. 

Ефективне навчання іноземних мов потребує також і від викладача дос-
коналого володіння мовою, а також професійної майстерності в організації 
навчальної діяльності учнів та студентів. Процес навчання реалізується завдя-
ки зусиллям двох його учасників – викладача і студента. Основи теоретичних 
знань сучасної методики навчання іноземних мов складаються з таких компо-
нентів:   1) загальні теоретичні відомості основних методичних понять; 
2)питання організації навчання іншомовної фонетики, лексики, граматики та 
видів мовленнєвої діяльності; 3)питання організації навчання включають в 
себе розгляд методичних понять, пояснення особливостей мовного матеріалу, 
етапи навчання, методи навчання щодо оволодіння навичками мовлення; 
4) проблема контролю в навчанні іноземних мов; функції контролю й об’єкти 
контролю та критерії оцінки рівня володіння іншомовною мовленнєвою 
діяльність. Засоби навчання іноземної мови мають важливе значення для за-
безпечення повноцінної та ефективної організації діяльності студентів із ово-
лодіння іншомовною діяльністю[2]. 

Отже, інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов по-
требують від усіх учасників навчального процесу розвитку комунікаційних 
умінь, навичок роботи в парах і групах, вмінь аргументувати й дискутувати 
тощо.  
                                        Список використаних джерел: 

1. Сучасні технології навчання та їх використання на уроці іноземної 
мови.URL:https://vseosvita.ua/library/sucasni-tehnologii-navcanna-ta-ih-
vikoristanna-na-uroci-inozemnoi-movi-3775.html (Дата доступу: 16.02.2022) 

2. Сучасні технології у вивчені іноземної мови.   
URL:http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Yarmolenko.php (Дата доступу: 
16.02.2022)   
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ЛЕКСИЧНІ  ТРАНСФОРМАЦІЇ У РОМАНІ   
"ДРАКУЛА"  БРЕМА СТОКЕРА 

Карина Здоренко, 
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

спеціальності 035 Філологія Національного університету “Полтавська 
політехніка  імені Юрія Кондратюка» 

Науковий керівник: Тетяна Кушнірова, 
докторка філологічних наук, професорка, професорка кафедри германської 
філології та перекладу Національного університету “Полтавська політех-

ніка імені Юрія Кондратюка» 
 

Перекладацькі трансформації  широко застосовуються  в перекладаць-
кій діяльності, зокрема при перекладі з англійської мови українською і навпа-
ки, оскільки ці мови належать до різних (аналітичної та синтетичної) типів 
мов, то їхні мовні норми відрізняються між собою. Завданням перекладача є 
якомога точніше та стилістично здійснити переклад з однієї мови на іншу, то-
му він має досконало володіти інструментами перекладацьких трансфор-
мацій. Вміння використовувати перекладацькі трансформації особливо важ-
ливе при здійсненні художнього перекладу. Мета нашої статті – дослідити на-
явні лексичні трансформації у художньому творі, зокрема романі "Дракула" 
Брема Стокера.  

Брема Стокера жартома називають батьком усіх сучасних вампірів. У 
1898р. вперше вийшов друком роман "Граф Дракула", завдяки якому він став 
відомим на весь світ письменником. Нині цю книгу перекладено практично на 
усі європейські і багато східних мов. Уже в 20-х роках ХХ ст. на лондонських і 
нью-йоркських сценах йшли вистави за романом Б.Стокера. Варто зазначити, 
що  Дракула - історична особа. Він народився 1431р. і належав до роду прави-
телів Валахії. Прізвисько Дракула (румунською "Син Дракона") для його су-
часників не мало негативного сенсу, який він має у наші дні. 

Брем Стокер у своєму романі "Граф Дракула" дав головному  героєві  
друге життя. Правитель Валахії, який за життя знищив тисячі людей, пере-
творився на вампіра і ожив через чотириста років, щоб знову сіяти навколо 
себе смерть. 

Досліджуючи переклад цього роману українською мовою (перекладач – 
І.Базилянська), слід констатувати, що при передачі перекладач використовує 
значну кількість перекладацьких трансформацій. У романі можна виокремити 
чимало випадків використання транслітерації -  це спосіб перекладу лексичної 
одиниці оригіналу шляхом відтворення її форми за допомогою літер мови пе-
рекладу. Значна кількість власних назв (імена головних героїв, географічні 
назви) перекладена саме за допомогою транслітерації [1, c.382]. 

"Left Munich at 8:35 P.M., on 1st May, arriving at Vienna early next 
morning; should have arrived at 6:46, but train was an hour late" [4] 

"Виїхав із Мюнхена о 8.35 вечора 1 травня; вранці наступного дня 
прибув до Відня; мав прибути о 6.46, але потяг спізнився на годину" [3].  

"Buda-Pesth seems a wonderful place, from the glimpse which I got of it 
from the train and the little I could walk through the streets" [4]. 
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"Будапешт – чудове місто, якщо судити з того, що я встиг 
помітити з вікна вагона, а також із тієї нетривалої прогулянки його ву-
лицями, на яку я спромігся" [3]. 

 " I am Dracula, and I bid you welcome, Mr. Harker, to my house" [4]. 
  "Так, я – Дракула; і дозвольте привітати вас, містере Харкер, у 

моєму домі" [3]. 
Наступна лексична трансформація, на яку слід звернути увагу, - адапта-

ція (заміна невідомого відомим, незвичного звичним) [1].  Цей спосіб пере-
кладу часто застосовується при перекладі фразеологізмів, сленгу, усталених 
фраз, які передбачає суспільна традиція. У оригіналі роману можна спо-
стерігати значну кількість фразеологізмів та усталених висловів  англійської 
мови: 

"You don’t count now. The master is at hand" [4] 
"...ви тепер для мене не існуєте; тепер мій пан поряд" [3]. 
"I sympathise with her, for I do the same, only Jonathan and I will start in 

life in a very simple way, and shall have to try to make both ends meet" [4] 
"Я  чудово її розумію, бо на мене очікує те ж саме, з тією різницею, що 

ми із Джонатаном розпочнемо наше подружнє життя набагато скром-
ніше і нам доведеться чимало потрудитися, щоб звести кінці з кінцями" 
[3]. 

"I found supper already laid out" [4]. 
"Там на мене уже чекав накритий стіл" [3]. 
У романі можна спостерігати такий метод перекладу як компенсація 

(передача іншими лексичними одиницями  елементів смислу, що об`єктивно 
втрачені при перекладі із за різниці культур). Таким чином може компенсува-
тися іронія, гумор, каламбури, або емоційні висловлювання [1]. Як відомо, що 
англійці не надто емоційна нація, напевно тому  й емоційні висловлювання 
зустрічаються не надто часто. Але тим не менш, компенсація наявна у романі:  

"But alas!" -  "Але нічого не вдієш!"  
 "Notso,’ heanswered." - "Не думаю, – відповів граф". 
"Awaywithit!" - "Геть її!" 
"Bah!" - "Яка дурниця!" 
Ще однією лексичною трансформацією, яку вдалося виокремити у 

тексті, стає конкретизація (заміна мовної одиниці оригіналу, яка має більш 
широке значення, одиницею перекладу з більш вузьким значенням) [1, c.300]. 

"And you may have enough of such matters before you go to sleep" [4]. 
"Такі штучки встигнуть вам набриднути ще до того, як ви ляжете 

спати" [3]. 
"It is odd that a thing which I have been taught to regard with disfavour 

and as idolatrous should in a time of loneliness and trouble be of help" [4]. 
"Як це дивно, що річ, яку мене навчили сприймати несхвально як таку, 

що відгонить ідолопоклонством, тепер, у годину тривоги й самотності, 
стала мені в пригоді" [3]. 

"Safety and the assurance of safety are things of the past" [4]. 
"Безпека і впевненість у безпеці - давнє діло!" [3] 
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У романі значна кількість калькованої лексики (калькування- переклад 
лексичної одиниці шляхом заміни її складових частин - морфем чи слів - їх 
лексичними відповідниками у мові перекладу; при цьому нове слово копіює 
структуру лексичної одиниці мови джерела) [1, c.286].  

"But everyone seemed so kind-hearted, and so sorrowful, and so sympa-
thetic that I could not but be touched" [4]. 

"...але всі були такими доброзичливими, такими співчутливими і 
такими скорботно-сумними, що я був щиро цим зворушений" [3]. 

Отже, дослідження наявності лексичних трансформацій  в готичному 
романі "Дракула" Брема Стокера показало, що при перекладі роману україн-
ською мовою перекладач вдається до використання лексичних трансфор-
мацій, значну кількість яких ми не розглядали у нашому дослідженні. Вио-
кремлені лексичні трансформації дають можливість краще передати стилісти-
ку оригіналу українською мовою та адаптовані під українського читача, що 
робить роман цікавим для сприйняття.  
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2. Стокер Брем. Граф Дракула. К.: Школа, 2009. 350с.  
3.  Стокер Брем. Дракула. Харків: Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля». 2012. URL: 
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23178074&lfrom=36267300
4 (дата звернення: 28.04.2022). 

4. Dracula by Bram Stoker. URL: 
https://www.gutenberg.org/ebooks/345 (датазвернення: 28.04.2022). 
 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГУМАНІЗАЦІЇ  
УЧАСНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ 

Богдана Кінах,  
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на-
вчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетров-

ського державного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: Тетяна Іщенко 

старша викладачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 
У наші дні постає питання про розв’язання мовних проблем. Мовознавс-

тво нині є сформованою наукою, яке має високий ступінь розвитку, але деякі 
питання і наразі залишаються відкритими. Актуальність теми зумовлена не-
обхідністю розглянути питання гуманізації освіти у сучасному світі, адже у 
мовознавстві донедавна ще домінувала думка про лінійний характер розвитку 
лінгвістичної теорії. Головною метою даної роботи є розглянути щляхи змін 
моделей мовної освіти з точки зору її гуманізації, можливі зміни умов та засо-
бів для надання сучасної освітньої системи.  

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23178074&lfrom=362673004
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23178074&lfrom=362673004
https://www.gutenberg.org/ebooks/345
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Протягом тривалого часу дослідники вважали, що лінгвістичні знання 
накопичуються шляхом поступового наближення дорозуміння сутності мови 
традиційним шляхом: поповнення знань про мову відбувається за рахунок ро-
зширення емпіричної основи дослідження. Але з кінця минулого століття 
вчені остаточно прийшли до висновку, що розвиток мови не завжди прямолі-
нійний, бо надзвичайно складними й різноплановими  є її зв’язки з суспільст-
вом, мисленням, свідомістю, культурою, мораллю тощо. Аналіз характеру цих 
зв’язків виявляє їх складну організацію, наявність не лише відмінностей, але й 
протиставлень. Накопичення таких протиставлень, як відомо з діалектики ро-
звитку, спричиняє кардинальні зміни у науці [1]. 

На сучасному етапі суспільного розвитку, в умовах переходу на компете-
нтнісну й культурологічну модель мовної освіти, активізуються питання її гу-
манізації та гуманітаризації. З огляду на це, компетентний учитель-філолог 
має володіти найновішими технічними засобами навчання. Вирішення цього 
завдання можливе за умови, «якщо організація навчання майбутніх учителів 
філологічних спеціальностей буде відбуватися на засадах сучасних педагогіч-
них технологій», у першу чергу, із застосуванням технічних засобів. Технічні 
засоби навчання – це спеціально розроблені й виготовлені прилади, облад-
нання й устаткування, які призначені для використання в навчальному про-
цесі з метою підвищення його ефективності. Однак, ці засоби дають позитивні 
результати лише тоді, коли їх уміло використовують у системі різноманітних 
методів і прийомів навчання. Вони повинні відповідати сучасним вимогам до 
змісту освіти та міжнародним стандартам, максимально використовувати мо-
жливості новітніх інформаційних технологій. Використання технічних засобів 
навчання у вищій школі дає можливість засвоювати на якісно новому рівні всі 
дисципліни, у тому числі й гуманітарного спрямування. Для студентів філоло-
гічних спеціальностей ВНЗ означені засоби є, насамперед, основою навчаль-
но-пізнавальної й науково-дослідної діяльності, ефективним інструментом ін-
тенсифікації процесу навчання, що дозволяє виконувати завдання різного ха-
рактеру  [2]. 

Мовна ситуація в галузі освіти України на сьогодні залишається склад-
ною, характеризується низкою негативних явищ і тенденцій та потребує істот-
них змін. Насамперед наразі суттєво сповільнився процес переходу загальноо-
світніх навчальних закладів на навчання державною мовою, учні шкіл націо-
нальних меншин недостатньо володіють державною мовою для їхньої соціалі-
зації в українському суспільстві, принципових змін вимагає вивчення інозем-
них мов. Така ситуація яскраво свідчить про те, що потрібні нові, дієві механі-
зми формування і реалізації державної мовної політики та вироблення нале-
жної практики функціонування державної (української) мови, мов національ-
них меншин та іноземних мов в галузі освіти України. Саме тому й розробка 
наукових засад системи формування та реалізації державної мовної політики 
в галузі освіти України в умовах сьогодення, адекватної європейському вибору 
нашої держави,набуває особливої актуальності [3]. 

Цей короткий огляд сучасного мовознавства свідчить про надзвичайно 
широкий діапазон проблематики. Отже, варто звернути увагу на проблеми й 
особливості навчання и вивчення кожної філологічної  дисципліни.  
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Прикладна лінгвістика як напрям мовознавства, як спеціальність, за 

якою можна отримати диплом вищої освіти, набуває зараз в нашій країні ве-
ликої популярності. Відділення, кафедриприкладної лінгвістики відкривають 
не лише, як колись це було, на філологічних факультетах,а й на факультетах 
технічних, природознавчих, в суднобудівельних та авіаційних інститутах. 

При цьому майже кожний дослідник, що працює в цій галузі, кожний 
вищий навчальний заклад має свою власну концепцію прикладного мово-
знавства, самостійно, виходячи з інтересів та фахової підготовки своїх викла-
дачів, складає освітні програми. 

Найголовнішим терміном, безсумнівно, є назва самої науки, яка визна-
чає й закріплює її предмет. 

У лінгвістичних словниках різного типу прикладна лінгвістика тлу-
мачиться як напрям у мовознавстві, «пов’язаний із практичним розв’язанням 
питань застосування мови» [18: 137], або той, що розробляє методи (під-
креслено мною. — Н. Б.) розв’язання практичних завдань, пов’язаних із за-
стосуванням мови [див. 27: 397]. При цьому автори намагаються перелічити 
завдання прикладної лінгвістики: «створення систем транскрипції усної мови, 
транслітерації іншомовних слів, систем стенографії; стандартизація терміно-
логії; створення штучних мов, автоматизованих систем інформаційного по-
шуку; розроблення методів автоматичного анотування,реферування, машин-
ного перекладу; створення синтезаторів мовлення» [18: 137-138], або окресли-
ти її основні напрями, які переважно пов’язують із автоматизацією переробки 
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мовної інформації [27; 40]. 
В цих словникових статтях є багато неясного, суперечливого.  

По-перше, неможливо визначати науку переліком її завдань: відомо, що 
завдання кожної  науки змінюються залежно від рівня знань у суспільстві і 
соціальних умов розвитку держави, але при цьому зберігається тотожність са-
мої науки, спадкоємність ідей і напрямів. 

По-друге, називаючи прикладну лінгвістику напрямом у мовознавстві,   
автори словникових статей нечітко окреслюють її місце серед інших напрямів. 

Виходить, що нібито прикладна лінгвістика виступає як частина мето-
дологічного інструментарію. Але нижче в цій же статті читаємо про те, що за-
гальні методи прикладної лінгвістики розробляє теоретичне мовознавство 
(перш за все, та царина, яка «вивчає формальні алгоритмічні процедури 
аналізу мови»), а також математична лінгвістика. 

По-третє, головна проблема, як свідчать попередні міркування, полягає 
в нечіткому тлумаченні самого поняття «прикладний». 

«Великий тлумачний словник української мови» не окреслює семантику 
самого слова, а визначає його за допомогою синоніма «практичний» і проти-
ставлення «теоретичному» [16: 934]. 

Тобто надано чисто побутове, «найближче» значення лексеми. Але ж в 
науці така дефініція не може бути прийнятою з декількох причин. 

Слово «теоретичний» має декілька значень. Теоретичний — це не тільки 
такий, що ґрунтується на загальних міркуваннях, не пов’язаних з реальною 
дійсністю, але й такий, що «розглядає, висвітлює теорію певної науки», а тео-
рія при цьому -— «1. Логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, яке 
ґрунтується на глибокому проникненні в суть досліджуваного явищата роз-
криває його закономірності. 

 Учення про певну сукупність явищ, галузь знань, створене на підставі 
такого узагальнення.Сукупність узагальнених положень, які становлять певну 
науку чи розділ науки.» [16: 1239]. 

Якщо прикладна лінгвістика — наука або розділ науки, вона повинна 
мати «сукупність узагальнених положень», тобто свою власну теорію. 

Взагалі жодна наука не може мати «чисто» практичне значення. Для за-
стосування на практиці треба, перш за все, встановити, що и як можна засто-
совувати. Як помітив видатний методолог науки Майкл Полані, у сучасному 
науковому знанні важко буває визначити, які «факти» — дійсно можна вважа-
ти фактами, а яка «наука» — справжня наука [34]. 

Практичною може бути діяльність взагалі, але не наукова діяльність. 
Таким чином, якщо прикладна лінгвістика — наука, то вона обов’язково 

має мати свої раціональну складову — теорію, власну епістемологію. 
Наука робить новий виток, знов повертаючись до єдності штучно 

розділених «світу духа», «світу тіл» і «світу людини». 
Методологи науки вважають, що, крім антропоцентризма, епістемо-

логію другої половини XX століття відрізняє від попередніх етапів розвитку 
методології, з одного боку, специфікація,а з іншого, — синтетизм. 

Специфікація викликана наближенням науки до потреб суспільства, 
підвищенням авторитету прикладних досліджень, орієнтованих на конкретні 
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ділянки діяльності людини в соціумі. І тут прикладна лінгвістика має великий 
потенціал. Серед нелінгвістичних наукових дисциплін,де може бути застосо-
вано лінгвістичне знання, —- соціологія, криміналістика, судочиннадіяль-
ність, педагогіка, психологія, психіатрія, де широко вживані мовленнєві тести, 
методикианалізу психічного і фізичного стану людини за допомогою 
лінгвістичного аналізу мовленнєвої діяльності, лінгвістичного впливу, літера-
турознавство, текстознавство, де мова — головнийносій інформації, будь-яка 
інша наука, яка вимагає складання термінологічних словників тощо. 

Серед сфер практичної діяльності людини виділимо вивчення рідної та 
іноземних мов, складання словників, розробку графічних систем, автоматич-
ний аналіз та синтез мовлення, створення штучного інтелекту, вдосконалення 
вживаних систем кодування, спілкування в різноманітних соціальних та осо-
бистих ситуаціях, розробку мовної політики, накопичення інформації та оп-
тимізація її зберігання, переклад, ведення парламентських дискусій, передви-
борчих кампаній, медицину, торгівлю, де важливо знайти ефективний мовний 
варіант інструкції товару, його реклами тощо. 

Синтетизм є логічно пов’язаним зі специфікацією і проявляє себе в то-
му, що нові наукові знання зараз отримують не в рамках конкретної науки, а в 
рамках саме проблемної ситуації [див.: 37]. Наукова спільнота відчула це, від-
чула потребу в розвитку міждисциплінарних наукових напрямків. Тому якщо 
прикладна лінгвістика, яку звужували лише до автоматичної обробки мов-
леннєвої інформації, була мало кому відома (навіть у Київському університеті 
ім. Тараса Шевченка у свій час закрили відповідне відділення), то прикладна 
лінгвістика, визначена як діяльність застосування наукових знань про устрій 
та функціонування мови в нелінгвістичних наукових дисциплінах і в різно-
манітних сферах практичної діяльності людини, а також теоретичне осмис-
лення такої діяльності [див. 7: 7], викликала великий попит. 

Прикладна лінгвістика в новому розумінні (яке відроджувало античні 
традиції) дійсно стала синтетичною гуманітарно-природничою наукою, яку 
потребує XXI століття для втручання до різних сфер знання та практичної 
діяльності людей треба мати хоч елементарні знання з цієїгалузі, а ве-
рифікація дослідження звичайно передбачає використання кількісних та 
якіснокількісних методів аналізу (вимірювання, підрахування, статистичні 
методики). 

Підготовка фахівців у галузі прикладної лінгвістики має враховувати 
особливості її предмету та епістемології, враховувати частковий перетин цієї 
науки з іншим прикладним напрямом — комп’ютерною лінгвістикою, мож-
ливість використання різноманітних методів дослідження,а також сучасні 
тенденції розвитку прикладних досліджень. Тому, на наш погляд, до навчаль-
ного плану лінгвіста-прикладника обов’язково треба залучити такі предмети, 
як «Основи прикладної лінгвістики», «Математичні основи гуманітарних 
знань», «Фізіологія та техніка мовлення», «Семіотика», «Психологія» (з 
розділами «Загальна», «Когнітивна», «Соціальна», «Диференціальна»), 
«Комп’ютерна лінгвістика», «Експериментальні методи дослідження мови 
таоснови лінгвістичної експертизи», «Загальна і прикладна фонетика (мор-
фологія, семантика,синтаксис)», «Дискурсологія», «Теорія комунікації та су-
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часні інформаційні технології», «Основи програмування», «Лінгвостатисти-
ка», «Основи герменевтики», «Соціолінгвістика та основимовної політики», 
«Практична і комп’ютерна лексикографія», «Когнітивна лінгвістика», «Суге-
стивна лінгвістика», «Технології реклами», «Мовні технології РІГ», «Методи-
ка викладанняіноземних мов», «Теорія і практика перекладу», «Прикладна 
графіка та дешифрування», «Основи НЛП», «Мовленнєва діагностика» та ін. 
Для навчального рівня спеціалісти (магістри)передбачити курси «Актуальні 
напрями сучасної лінгвістики», «Філософія мови та лінгвістична методо-
логія», «Філософія математики», «Математична логіка». Продовж усього кур-
су навчання студенти, крім української і російської мов, мають вивчати ще три 
іноземні — дві західноєвропейські та одну західно- або південнослов’янську 
[докладніше див.: 34]. 

Підводячи підсумок даної статті можна сказати що, тільки на таких 
підставах українська прикладна лінгвістика як освітня спеціальність вийде на 
світовий рівень, а підготовлені на основі таких програм фахівці будуть дійсно 
здатні змінити соціальне життя в Україні на краще. 
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Комічне як компонент невербальної комунікації та світосприйняття 
завжди мав велике значення, а також лінгвістичну й інформативну цінність. 
Під комічним ефектом розуміється  вплив і прагматика жартів, заснованих на 
невідповідності значень, наприклад, буквального і контекстуального, що 
викликають при цьому, сміх. 

 Як свідчить аналіз спеціальної літератури, лінгвістичні дослідження 
комічного на сучасному етапі зосереджені навколо особливостей побудови та 
сприйняття комічного тексту; форм, стилістичних засобів та прийомів ; ху-
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дожніх жанрів, розрахованих на створення комічного ефекту; когнітивного 
підґрунтя створення комічного та мовної гри.  

Мета  чинного дослідження -  здійснити аналіз способів вираження  
гумору в  англомовному дискурсі, а саме у творчості Марка Твена, відомого 
американського письменника-гумориста. 

Поняття «комічне» в широкому сенсі означає те, що викликає сміх. У 
складному комізмі розрізняються три принципово різних творчих методи: гу-
мористичний, сатиричний та проміжний, іронію, який, незважаючи на вла-
стивий йому осуд об’єкта, важко назвати сатирою в традиційному значенні 
цього слова [3, с 143]. 

 Представники різних наукових шкіл традицій виділяють від двох (гумор 
і сатира) до семи (гумор, сатира, жарт, насмішка, іронія, гротеск, сарказм) ос-
новних форм, при цьому в деяких концепціях гумор і сатира розглядаються як 
дві рівноправні основні форми комічного, а решта (іронія, гротеск тощо) ма-
ють статус виразних засобів комічного, які використовуються гумором та са-
тирою [2, с. 43].  

Так, за А. Щербиною, слово «гумор» (лат. humor – волога, рідина) вжи-
вається принаймні у трьох значеннях: 1) твори і жанрові різновиди гумори-
стичної літератури; 2) почуття гумору; 3) форма критичного ставлення до 
дійсності, форма комічного осміювання, що  є естетичною категорією, яка пе-
реплітається із психологічним поняттям «почуття гумору» і суміжними з ним 
поняттями («іронія», «дотепність» тощо) [11, с. 43].  

А. Шопенгауер розуміє гумор, як протилежність іронії. Дослідник 
визначає такі відмінні риси цих двох виявів комічного: 1) іронія – явище 
об’єктивне і спрямоване на інших; гумор – суб’єктивний і призначений для 
власного Я; 2) іронія «починається серйозним виразом обличчя, а закінчуєть-
ся сміхом, з гумором усе навпаки» [10, с. 198].  

О. Б. Шонь наголошує на тому, що відмінність між гумором і сатирою – 
фактор мовного та екстрамовного змісту, що знаходить вияв у дискурсійному 
боці творів, у засобах їх мовної репрезентації та екстрамовної прагматики, пе-
реважно соціальної, психологічної чи політичної орієнтації [9, с. 8].  

До суто американських видів комічного належать грубий фарс або 
«фізичний гумор» та близький до нього за своєю естетикою «gаgg» (особлива 
побудова комедійної ситуації, до якої входять елементи ексцентрики  та гро-
теску). Ще однією популярною формою американського гумору є розіграш, 
або жартування (kiddingaround, puttingsomeoneon), що становить органічну 
частину повсякденного спілкування американців. Людина, яка стає об'єктом 
такого розіграшу, повинна зорієнтуватися в ситуації і виявити певні інтерпре-
таційні здібності, щоб з'ясувати, жартує її співбесідник чи каже правду [4, с. 
43].  

Як свідчить аналіз спеціальної літератури комічне у художньому дис-
курсі може виражатися різними лексичними та стилістичними засобами. 
Аналіз  оповідань Марка Твене, відомого своїм гумором, свідчить, що необ-
хідним фоном, на якому проступає образ мовця персонажа і виявляється 
оригінальність творчої манери письменника, служить мовний стиль, в 
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найбільшій мірі властивий короткій розповіді в цілому, і особливо комічній 
розповіді. 

Для того, щоб познайомити читача з особливостями світогляду простих 
американців,  Марк Твен звертається до маски простака, який про все судить 
як практична людина, з точки зору здорового глузду, коли  змішуються ду-
рень з народної казки( який виявляється розумніший за всіх) ,  середнь-
овічний блазень, який, сміючись, каже королям правду, і простак епохи Про-
світництва («природна людина»), який відкидає забобони станового суспіль-
ства [1, с. 32]. 

У книгах Твена знайшли своє відображення такі його жанри, як tellies 
(усна розповідь, історія або небилиця), yam (байка, анекдот), practical joke 
(розіграш, витівка). Герої усного оповідання вихваляють самих себе. Хвастощі 
стають жанротворчим  фактором. Головною дійовою особою виявляється 
псевдогерой – самозванець і шахрай. Розповідь про його витівки витримані в 
псевдогероїчному тоні, гумористично обіграна безглузда поведінка дійової 
особи, трагічна є приводом для сміху. 

З американського фольклору Твен переніс в свої книги сюжети, харак-
тери, ситуації, образи, художні прийоми (комічне перебільшення, метафори, 
гротеск, хвастовські діалоги, використання трагічного матеріалу з метою ство-
рення комічного ефекту). Оповідання в американських фольклорних жанрах 
майже завжди ведеться від першої особи зі збереженням особливостей живої 
мови, просякнутою тонким гумором. При цьому читач бачить комізм ситуації, 
якого не помічає простодушний оповідач, який розповідає про подію з усією 
серйозністю [5, с. 24]. 

 Маврк Твен з іронією ставиться до своїх простодушних героїв які всіля-
ко затверджуються в новому для них суспільстві, намагаються домогтися 
успіху; при цьому вони прикидаються наївними, дурними, намагаючись у та-
кий спосіб провести оточуючих. Є в збірці «Без нічого» і простодушні персо-
нажі іншого типу – безтурботні і добродушні старателі Заходу, з чистою ду-
шею, але неосвічені (Скотті Бріггс).  

Об'єкт гумористики Марка Твена – уклад життя американців,. Гумори-
стичній розповіді Марка Твена притаманні пародійний гротеск, схильність до 
перебільшень (overstatement), недомовленість (understatement), чорний гумор, 
хвастощі, іронічна прямота, висміювання дурниці, доведені до абсурду без-
глузді ситуації, гра слів. Сленг, нарочито безграмотна мова є засобом розкрит-
тя образів героїв, роблять розповідь живою і зрозумілою усім.  

Гумор в оповіданнях Марка Твена  досягається такими способами : 
1) необхідним фоном, на якому проступає образ мовця і комічне, 

служить мовний стиль автора ; 
2)  герой Марка Твена, як того і вимагає іронічний тип художності, 

відчуває постійне роз'єднання свого внутрішнього «Я» і тієї соціальної ролі, 
яку йому нав'язує американська дійсність; 

3)  герої оповідань вихваляють самих себе. Хвастощі стають жанро-
творчим  фактором. Головною дійовою особою виявляється псевдогерой – са-
мозванець і шахрай, витівки  якого витримані в псевдогероїчному тоні, гумо-
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ристично обіграна безглузда поведінка дійової особи є приводом для сміху. 
Марк  Твен з іронією ставиться до своїх простодушних героїв  

Список використаних джерел: 
1. Мартынюк А. П. Несоответствие норме как источник смехово-

го эффекта в тексте англоязычного анекдота // Записки з романо-
германської філогії. Вип. 20. Одеса : Фенікс, 2008. – С. 80–89. 

2. Мінчин Б. М. Деякі питання теорії комічного. К.: Вид-во УРСР, 
1999. 190 с. 

3. Морохов-
ский А.Н. Стилистика английского языка. Мороховский А.Н, Воробьёва О.П.,
 Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. - Киев: 
Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1984 - 
241 с.  

4. Потебня, О. О. Естетика і поетика слова. К.: Мистецтво, 1995. 
390 с. 

5. Произведения Марка Твена. URL:https://www.yakaboo.ua/author-
/view/Mark_Tven/ 

6. Самохіна В.А. Современный англоязычный юмор, Харк, 2008. 
7. Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Ве-

ликої Британії та США: текстуальний та дискурсивний аспекти. – Дис. … 
д-ра філол. наук. – Київ, 2010.  518 с. 

8. Тёрнер Фр.Дж. Фронтир в американской истории.  М.: Весь Мир, 
2009.  304 с. 

9. Шонь О. Б. Мовностилістичні засоби реалізації гумору, іронії і 
сатири в американських коротких оповіданнях. Дослідження германських 
мов ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 2003. С. 7-20.  

10.  Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. М.: ТЕРРА Книжный 
клуб; Республика, 2001. Т. 2. : Мир как воля и представление; [пер. с нем; 
под. ред. А. Чанішева]. 560 с. 

11.  Щербина А. О. Жанри сатири і гумору: Нарис. Dnipro, 1997. 
290 с. 

 
СЕМАНТИЧНІ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВ TED TALKS 
Юлія Коломієць, 

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська)» Полтавського національного педагогічного універси-
тету імені В. Г. Короленка 

Науковий керівник: Вікторія Кравченко, 
кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри англійської та 

німецької філології Полтавського національного педагогічного  
університету імені В. Г. Короленка 

 
Роль мови в накопиченні та поширенні інформації  є очевидною та 

значною. Вона використовується як засіб спілкування між людьми, як інфор-
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маційний зв’язок у суспільстві, надає найбільше можливостей розкрити емоції 
для інших людей, вплинути на них силою своїх переконань чи почуттів. 
Останнім часом спілкування зазнало значних змін, особливо це торкнулося 
аудіовізуальних методів комунікації, що користуються великим попитом зав-
дяки всесвітній мережі інтернет. Так, наприклад, перегляд відео стало більш 
вживаним серед прогресивної частки населення. Цифровий метод 
розповсюдження інформації швидше заохочує людей до аудіовізуального 
контенту.  

Публічна промова являє собою окремий пласт монологічного вислов-
лювання, який являє собою силу інформувати, переконувати, просвіщати і 
навіть розважати слухачів. Багато провідних науковців вивчаючи специфіку 
промов, виокремили їх як шар усного виступу, який переростає у сферу живої 
розмовної мови.  

Промови в усі часи й в усіх народів були й залишаються не лише необ-
хідністю, чи засобом передачі думки, а й достовірним свідченням способу ор-
ганізації та поширенні власних ідей на публіку. 

Теоретичний аналіз наукових та аудіовізуальних джерел промов TED 
Talks дозволив нам визначити, що цей процес широко представлений в ан-
гломовній риториці. Ми виділили шість основних етапів, які можуть безпосе-
редньо функціонувати завдяки допоміжним елементам під час публічного ви-
ступу. До них віднесено такі: орієнтацію на слухача, введення теми виступу, 
презентація доповідача, розвиток теми промови, завершення виступу та за-
ключні повідомлення. Етап орієнтації на слухача розпочинається з привітан-
ня та перехідної дискусії. Етап введення теми промови знайомить аудиторію із 
планом виступу, додатковою інформацією. Етап представлення спікера репре-
зентує аудиторії промовця та його власні погляди щодо теми. Етап розвитку 
теми промови передбачає наведення аргументів, описів, прикладів. За-
ключний етап англомовних промов – це завершення, у якому спікер підсумо-
вує сказане та дякує слухачам за увагу.  

Аналіз 17 промов TED Talks було розпочато з розгляду основних етапів: 
вступу, основної частини та завершення. Було з’ясовано, що лектори TED 
Talks з-поміж центральних етапів виступу розділяють додатковічастини, які 
комплексно утворюють основу кожної промови TED Talks. 

Основна частина являє собою найдовший елемент у презентаціях кон-
ференцій TED Talks, за яким відповідно йдуть вступ і завершення. Однією з 
особливостей англомовних промов є виокремлення шести основних етапів, до 
яких відносять орієнтацію на слухача, введення теми виступу, презентація до-
повідача, розвиток теми промови, завершення виступу та заключні повідом-
лення. Усі вони мають припустимі відхилення як за довжиною, так і за часом 
виступу. Це вказує на те, промовці використовують відносно однакову кіль-
кість слів та інтервали часу для презентації своєї теми, незважаючи на час 
вкладений у підготовку та розробку промови. 

Провівши аналіз текстів транскрипту публічних промов TED Talks 
англійською та українською мовами, було з’ясовано, що спікери конференцій 
TED Talks дотримуються усталеної структури та поетапності у своїх промовах. 
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Під час дослідження з’ясовано, що зазвичай спікери TED Talks розпочи-
нають промови коротким вступом з орієнтацією на аудиторію, який опосеред-
ковано стосується теми власне промови. Наприклад, свою промову Джошуа 
Фоер розпочинає такими словами: “I'dliketoinviteyoutocloseyoureyes. Imagine 
yourself standing outside the front door of your home. I'd like you to notice the 
color of the door, the material that it's made out of. Now visualize a pack of over-
weight nudists on bicycles. They are competing in a naked bicycle race, and they 
are headed straight for your front door. I need you to actually see this. They are 
pedaling really hard, they're sweaty, they're bouncing around a lot...Okay. Open 
your eyes”[2]. 

Наведені вище приклади ілюструють інтерактивний характер зв’язку 
мовця з учасниками конференції. Таким чином основна тема промови плавно 
витікає із вступної частини, у якій спікер розігріває інтерес аудиторії.  

Важливо враховувати, що мовці можуть традиційно почати промову із 
короткого представлення, привітання з публікою: “Helloeveryone. I'mSam, 
andIjustturned 17” [1]. 

Наступний етап, найбільш масштабний, розвиток теми промови перед-
бачає висвітлення усіх аспектів промови. Проаналізовані промови доводять, 
що під час основного етапу доповідач наводить аргументи, описує процес або 
події і окреслює власне ставлення щодо теми промови. 

Останній крок, визначений у доповідях TED Talks , подяки, дає мож-
ливість доповідачам висловити вдячність своїй аудиторії або подякувати за 
запрошення на TED. Це часто звучить так: “Thank you (very/so much)” «Дякую 
(дуже/дуже)» або є більш детальним, наприклад: “Thank you for letting me be 
that storyteller today.” «Щиро дякую за можливість розповісти вам сьогодні 
свою історію» [3]. 

Отже, публічні промови на конференціях TED Talks характеризуються 
наявністю чіткої структури, які спікер втілює у своєму висловлюванні. Серед 
основних етапів промов було виокремлено три категорії: вступ, основна ча-
стина та завершення, які в свою чергу діляться на декілька допоміжних 
частин, а саме:  орієнтація на слухача, введення теми виступу, презентація до-
повідача, розвиток теми промови, завершення виступу та заключні повідом-
лення. Закономірності, виявлені в промовах TED Talks – наприклад, передба-
чувані/ обов’язкові кроки у розділах вступу, основної частини й висновку, 
асоціації ходу/кроку та послідовні кроки у висновках – цілком відповідають 
типу загальних етапів публічних промов, які визначають їхнє успішне прове-
дення. Тим не менш, унікальна структура та мета конференцій TED Talks 
відрізняють промови від інших типів презентацій, а також демонструють кре-
ативність та винахідливість, характерних для виступів TED Talks. 

Крім того, важливою характеристикою англомовних публічних промов 
TED Talks є наявність певних лінгвістичних прийомів, серед яких виокрем-
люють лексичні засоби (емоційно-експресивну лексику) та лексико-
стилістичні засоби вираження (епітети, метафори, гіперболи, порівняння, 
риторичні питання та звернення, сленгізми). 

Лінгвістичні прийоми здебільшого корелюють із мовними засобами 
впливу на аудиторію. Тому, аналізуючи емоційність мовця та слухачів, звер-
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тають увагу на взаємозв’язок цих двох факторів мовлення. Питання емоційно-
експресивної виразності та  вербального впливу тісно пов’язане з промовою, 
тому його необхідно розглядати в безпосередньому зв’язку із публічним мов-
ленням.  

Отже, лінгвістичні прийоми відіграють значну роль у публічних висту-
пах на конференціях TED Talks. У ході дослідження нами було виявлено по-
ширену тенденцію до використання різнопланових лінгвістичних прийомів у 
публічних промовах на конференціях TED Talks. Ураховуючи той факт, що 
публічна англомовна промова ставить за мету не тільки  проінформувати 
аудиторію, але й вплинути на неї, вона має виокремлюватися спеціальною 
емоційно-експресивною лексикою, аби зменшити умовну відстань між про-
мовцем та слухачами. Серед найуживаніших лексичних та стилістичних за-
собів вираження у промовах TED Talks слід виділити такі: уживання 
емоційно-експресивної лексики; використання епітетів та метафор; застосу-
вання гіперболи та порівняння; риторичні фігури мовлення, зокрема рито-
ричні питання та звернення; сленгізми. Завдяки лінгвістичним прийомам 
сказане сприймається із довірою, адже оживлений мовними засобами текст 
здатний рухати та надихати слухачів. Використання емоційно-експресивної 
лексики; епітетів та метафор; гіперболи та порівняння; риторичні питання та 
звернення, сленгізми . є досить дієвим у промовах, за допомогою яких слухачі 
формують уявлення про різні сфери життя і світу загалом. 

На основі проаналізованого прагматичного складу промов, який 
висвітлює психологічний ті інтелектуальний потенціал промовця, допомагає 
дослідити процеси, що відбуваються в свідомості аудиторії, можна сформулю-
вати певні висновки, котрі, на нашу думку, притаманні прагматиці англомов-
них промов. Публічні промови на конференціях TED Talks являють собою 
форму усного мовлення, у якій беруть участь порівняно великі групи людей. 
Саме тому це обумовлюється високим рівнем впливу та конкретною прагма-
тичної спрямованістю.  

Як було зазначено вище, публічні промови існують задля того, щоб схи-
лити слухачів до певної діяльності або думки, дати їм можливість обрати пев-
ну позицію у розгляді обговорюваної теми,  поширити викладену інформацію 
та вплинути на слухачів. За допомогою використання мовних засобів, які 
складають прагматичну спрямованість публічних промов, спікери 
взаємодіють зі своєю аудиторією, так або інакше впливаючи на них. Прагма-
тичні особливості реалізуються і різних мовних засобах: іронії, метафориці, 
імпліцитному комунікативному змісті висловлювань, соціально-
психологічних та екстралінгвістичних факторах, фонових знаннях слу-
хачів. Тож, у сучасному інформаційно перенасиченому світі стає дедалі легше 
реалізувати комунікативні цілі, оскільки промови конференцій TED Talks 
транслюються в онлайн режимі, мають низку відеоматеріалів на власному 
сайті, що уможливлює перегляд промов у будь-який час. 

Теоретичний аналіз та практичне опрацювання семантичних та прагма-
тичних особливостей англомовних публічних промов на конференціях TED 
Talks дозволили встановити, що промова є безцінним засобом спілкування та 
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передачі інформації людства, що містить колосальний інтелектуальний і ду-
ховний потенціал мовця та слухача.  
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У сучасному медіадискурсі провідну роль відіграє масова комунікація, 

системи якої формуються під впливом суспільного розвитку, однак значно бі-
льший вплив справляють вони самі, значною мірою визначаючи політичні, 
правові й етичні норми. В комплексі вербальних засобів масової комунікаці-
їважливу роль відіграють слова та вислови, які надають широкі можливості для 
якісного інформування і водночас реалізують інтенціональний потенціал по-
літичного тексту, передбачаючи певну запрограмованість реакції реципієнтів. 
І в цьому одну з ключових позицій займає лінгвокультурний матеріал, адже 
об’єктом впливу завжди є представник певного народу, носій відповідної мен-
тальності. 

Одне з перших методологічних положень еколінгвістики належить 
дослідникам Р. Харрі, І. Брокмайеру, П. Мюльхойслеру. Воно було 
сформульоване у вигляді наступної тези: мова і мовні структури (до яких 
належать і метафори) розглядаються не як замкнуті та іманентні одиниці, а 
як система одиничних структур, які взаємодіють із навколишнім світом; 
неможливо вивчати мову у відриві від її природного і культурного оточення 
[5,р.91-118]. 

Іншим інтегральним напрямом, що об'єднує в собі різноманітні 
дослідження впливу сили мови і створюваних нею мовних творів, є вивчення 
комунікативно-текстового середовища життєдіяльності людини. 
Породження текстів як мета і сенс використання мови людиною тісно 
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пов'язане з такими нелінгвістичними за своєю природою явищами, як 
інтенція автора, мотив мовної діяльності, її мета, свідомість адресата, 
когнітивні й емоційні ефекти впливу та ін. Мета даного напрямку 
еколінгвістики – формулювання і роз'яснення ідеології, світоглядних 
установок суспільства, тих сакральних цінностей і надсенсів, без яких неможе 
розвиватися жодна держава і нація. 

Ввічливість/неввічливість на рівні теорії вивчають, аби зрозумітите, 
як саме людям удається успішно управляти міжособистісними відносинами й 
реалізувати особисті й групові інтереси [4]. В контексті еколінгвістики 
лінгвістичні параметри даної категорії є принциповими для встановлення 
меж області деструктивного спілкування. 

Прагнення комунікантів до ввічливої, чемної поведінки зумовлюється 
низкою загальновизнаних культурно-специфічних норм [1]. У той же час в 
кожному конкретному випадку вербальна і невербальна поведінка адресанта 
може бути оцінена адресатом як ввічлива, доречна, що враховує його 
соціальне обличчя, і, водночас, вона може бути оцінена як недоречна, 
неввічлива (знецінювальна) іншим комунікантом в залежності від їх ступеня 
вихованості, рівня їх внутрішньої культури і їх очікувань від даної 
комунікативної дії [там само]. Відтак виникає потреба у визначенні 
лінгвістичноїневвічливості яктерміну напозначеннявсіх можливих 
різновидів оцінки мовленнєвої поведінки адресанта: від схвалення її як 
«шанобливої, тактовної, поважної» [там само]. 

Крім терміна «лінгвістична неввічливість», ми пропонуємо 
використовувати також термін «лінгвістична ввічливість» для опису 
класичних праць першої хвилі в дослідженні даного соціопрагматичного 
феномена, тому що їх автори «практично неаналізували неввічливу і 
некооперативну вербальну і невербальну поведінку» [2]. У зв'язку з цим 
відзначимо цікаве, але вельми спірне твердження Дж. Ліча про те, що «в 
звичайних обставинах конфліктні іллокутивні акти є досить маргінальними 
для мовної діяльності, тому що діти в процесі соціалізації вчаться заміщати їх 
іншими типами висловлювань» [3]. 

Публіцистичний дискурс як сфера застосування конфронтативних 
мовних стратегій має свої характерні риси. По-перше, він має відмінну від 
усіх інших видів дискурсу мету, яка полягає у зміні внутрішнього світу 
читача, впливі на його систему цінностей. При цьому зазначений вплив 
здійснюється не інформаційним способом, а за допомогою різних засобів 
вираження і прийомів, серед яких не останнє місце займають евфемізми. 

Крім того, важливою характеристикою публіцистичного дискурсу є 
відображення в його рамках всіх інших видів дискурсу, які пропущені крізь 
призму сприйняття автора. Однак це не робить їх помилковими або 
неповними, тому ми можемо скласти певне уявлення про їх функціонування, 
спираючись лише на представленість цих видів дискурсу в публіцистичних 
текстах. 

Політично коректні лексичні одиниці виникли як евфемізми, що мали 
на меті уникнути вживання слів, що підкреслюють ті чи інші випадки 
нерівності між людьми, наприклад расової, гендерної нерівності, фізичні чи 
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психічні недоліки. Проте головною відмінною рисою політкоректності стала 
її крайня запобігливість –засуджуються непросто образливі вчинки, а усе що 
потенційно може бути образливим. Також для політкоректності, на відміну 
від евфемії, характерна крайня неконфліктність – в разі якщо виникає вибір 
між кількома варіантами інтерпретації події, факту, вчинку обирається 
найменш образливий навіть як що він є менш імовірним чи навіть відверто 
надуманим. 

Політкоректність можна охарактеризувати як новий засіб мовного 
вираження, що має подвійну природу: з одного боку, політкоректні терміни 
спрямовані на підтримування тактовності, з іншого – на провокативність. 

Багато політкоректних одиниць трансформувалися: перейшли до 
розряду стилістичних гібридів, набули іронічної або образливої конотації. До 
того ж поширився процес умовно політкоректних одиниць, що передавали 
обурення сімейними стосунками, варварським ставленням людини до природи та 
різними видами дискримінації. Втім традиційні види політкоректності, 
зокрема расова, гендерна, соціальна та комерційна політкоректність 
продовжують активно розвиватися і поповнюються новими лексемами. 
Насамперед, цьому сприяє евфемістична природа політкоректних термінів, що  
вирізняються крайньою ввічливістю та універсальним характером. 

Для англомовних політкоректних одиниць характерні явища синонімії 
та полісемії, варіативність правопису, а також стилістична гібридність. 

На основі корпусних досліджень, а також досліджень загального 
функціонування політкоректних термінів у світлі різних тенденцій, можна 
виділити нову класифікацію політкоректних одиниць за конотативних аспек-
том: одиниці, що мають позитивну конотацію; одиниці, що мають негативну 
конотацію; одиниці, що мають негативну конотацію з елевативним ефектом, 
та одиниці, що мають гумористичну конотацію. 
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За останні 15 років західна культура робить вирішальний вплив на куль-

туру нашої країни, а кіноіндустрія англомовних держав, у першу чергу США, є 
основною рушійною силою цього процесу. Лишаючи фахівцям політичну, 
історичну і культурологічну оцінку даного явища, слід зазначити, що най-
частіше згаданий вплив спотворено до невпізнання несовісними «переклада-
чами» і «локалізаторами». Більш того: ситуація така, що адекватний переклад 
художнього фільму — швидше виняток, ніж правило.  

Головна причина — кількісна: обсяг інформації, яку потрібно перекла-
сти (кількість фільмів в тому числі), зросли в багато разів, а число фахівців — 
не так значно. Попит який утворився породив пропозицію — перекладачами 
стали найрізноманітніші люди, від журналістів і поетів, до математиків і 
поліцейських, що не могло не позначитися на загальному рівні якості. Далі: 
переклад художньої літератури, публіцистики, новин, наукових і технічних 
статей, юридичних документів гарно вивчений, має велику практику, традиції 
і відповідний обсяг довідкової літератури.  

Переклади фільмів до теперішнього часу розглядалися в кращому 
випадку як один з розділів художнього перекладу, досить легкий, який не ви-
магає вдумливого вивчення. Найскладнішим моментом в перекладі кінофіль-
мів є переклад прямої мови. Для того щоб адаптувати документальні та ху-
дожні фільми, необхідно досконало володіти рідною мовою. Потрібно врахо-
вувати культурний рівень мовця, його вік, контекстуальне значення фраз, об-
разність стилю [2, c. 99].  

Також складним є переклад гумору і жартів. Уявлення про гумор у різ-
них народів різне. І ось тут тільки від перекладача залежить, чи зможе він 
«смішно» відтворити комічну ситуацію, щоб глядач також зміг посміхнутися в 
даний момент.  

Кінопереклад є різновидом аудіовізуального перекладу і спеціалізується 
на перекладі кінотексту, тобто всього, що підлягає перекладу в фільмі: написи, 
репліки героїв, пісні, титри та ін [1, c. 175]. Специфіка кіноперекладу визна-
чається специфікою вихідного продукту, що включає в себе власне текстову 
частину і візуальний ряд. Залежно від того, який вид перекладу використо-
вується — субтитрування або дублювання.  

Не менш важливим є необхідність в синхронізації. Це процес, при якому 
перекладний кінотекст зіставляється із звуковою доріжкою у фільмі, і в цьому 
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процесі враховується збіг переказного кінотексту з артикуляцією і рухами тіла 
героїв на екрані, а також з проміжком часу, за який герої вимовляють свої 
репліки [1, c. 180]. Переклад мови персонажів у фільмі — складна переклада-
цька проблема, вирішення якої потребує високого рівня професійної майстер-
ності і прекрасної почуття мови [3]. Природно звучить українська мова, адек-
ватно і еквівалентно передає в дубльованому варіанті фільму зміст англійсь-
ких фраз, допомагає донести до іншомовного глядача увесь сенс, який закла-
дений у фільмі його творцями, і в кінцевому підсумку допомагає йому пра-
вильно проінтерпретувати ідейний зміст фільму.  

Тому, роблячи висновки варто зазначити, що правильно обрані стра-
тегія і прийоми перекладу, а також наявність професійної підготовки, прак-
тичного досвіду та креативності у перекладача значно підвищує шанси на 
успішне вирішення конкретної перекладацької задачі.  

Список використаних джерел: 
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Україна відіграла не останню роль в житті багатьох зарубіжних пись-

менників: не тільки російських (Олександр Пушкін, Михайло Бугалков, Анна 
Ахматова, Олександр Купрін, Борис Пастернак, ін.), а й європейських (Оноре 
де Бальзак, Райнер Марія Рільке, Адам Міцкевич тощо). Анна Ахматова, бу-
дучи великою російською поетесою, народилася в Україні, в місті Одеса [5], 
так само і видатний прозаїк Михайло Булгаков мав українське коріння. Навіть 
беручи до уваги той факт, що він дотримувався українофобних поглядів [4], 
письменник не міг у своїй творчості (безпосередньо в романі «Біла гвардія») 
не торкнутися теми піднесення українського суспільства під час здобуття не-
залежності [3]. Як показує історія, Україна за часи свого існування, залежна 
чи незалежна, часто ставала об’єктом дискусій, особливо в колі творчих лю-
дей.  
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Не обминула тема України і Володимира Маяковського (1893-1930), 
якого Сталін уважав найкращим та найталановитішим поетом радянської 
епохи після листа Лілі Брик у 1935 році. Ми б назвали його людиною про-
тиріч, бо його життя – це переплетіння трьох історій, трьох культур: предок 
козаків Запорізької Січі народився в грузинському селі Багдаді, щоб у май-
бутньому стати російським революціонером та метром футуризму. У вірші 
«Нашему юношеству» він писав:  

«Яне из кацапов-разинь. 
Я —дедом казак, другим —сечевик, 

а по рожденьюгрузин»[1, с. 432-436]. 
Поезія захопила Маяковського ще в ранньому дитинстві. Мати, Олек-

сандра Олексіївна Павленко (1867—1954), народилася на Кубані, була дочкою 
українця, народженого на Харківщині, його рідні говорили тільки українсь-
кою мовою. Володимир же в школі та з друзями говорив грузинською, але 
вдома всі спілкувалися виключно російською. Олександра Олексіївна згадува-
ла про сина так: «Сказки его занимали недолго - он просил прочесть что-
нибудь «правдушное». Особенно любил Володя стихи. Те, что ему нрави-
лись, он просил прочесть два-три раза, запоминал с моих слов и хорошо, вы-
разительно читал наизусть» [2, с. 3]. Батько письменника був дворянином, 
українцем за походженням, служив лісничим,  і після його смерті в 1906 році 
сім’я переїхала до Москви, де юний Маяковський вступив до школи № 91.  

Саме Москва заклала у ньому революційне начало: там він загорівся іде-
ями марксизму. У 1908 році через фінансові труднощі Маяковського 
відрахували з навчального закладу, але це зовсім не засмутило його, а дозво-
лило повністю присвятити себе революції. Згодом, у 1909 році, Бутирська 
в’язниця стала місцем, де поет написав свої перші вірші.  

Наступний раз Україна з’явилася в його житті у вигляді художника, 
ідеолога радянського футуризму родом з Харківської губернії Давида Бурлю-
ка, який увів Маяковського в коло поетів, посприяв його зближенню з кубофу-
туристами та став його наставником. Маяковський почав публікувати свої 
вірші і навіть написав трагедію. Під час своїх концертних виступів в Одесі поет 
зупинявся у братів Бурлюків. В цьому місті познайомився з дівчиною Марією 
Денисовою, студенткою художнього училища, яка пізніше стала прообразом 
героїні поеми «Облако в штанах», яка ознаменувала ключовий момент у його 
творчості: в ній Маяковський розкрив теми кохання, релігії, мистецтва та про-
демонстрував  свою політичну позицію. Цю поему він почав писати в потязі 
Одеса-Кишинів у 1914 році. Вулична мова, якою була написана поема, та її 
довгі, дещо кострубаті конструкції йшли в розріз з тодішнім зідеалізованим 
уявленням про поезію. Поет ішов на «літературний бунт», який допоміг за-
явити про себе на весь світ: 

«Слушайте! 
Проповедует, 

мечась и стеня, 
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра! 

Мы 
с лицом, как заспанная простыня, 
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с губами, обвисшими, как люстра, 
мы, 

каторжане города-лепрозория, 
где золото и грязь изъязвили проказу, — 

мы чище венецианского лазорья, 
морями и солнцами омытого сразу!»[6]. 

Маяковський двадцятих років був визнаним майстром своєї справи. Він 
ніколи не боявся відкрито висловлювати свою позицію, і поезія була для нього 
не лише мистецтвом, але і способом говорити з народом:  

«Не трусость вопит под шинелью серою, 
не крики тех, кому есть нечего; 
это народа огромного громовое: 

— Верую 
величию сердца человечьего!»[ 7]. 

Та все ж таки, бунтар-футурист в багатьох речах суперечив сам собі. У 
своїй поезії він апелював до натовпу, до простих людей, робив літературу до-
ступною та зрозумілою, відкидав елітарність, але попри епатаж футуристів на 
більшості фотографій його можна побачити в образі елегантного денді з ви-
шуканим «метеликом». Суперечливість стосувалися не тільки зовнішнього 
вигляду поета: ненависть до США тьмяніла перед коханням до американки 
Еллі Джонс, велич Радянського Союзу могла співіснувати з почуттями до па-
рижанки Тетяни Яковлевої, якій він присвятив вірш «Письмо Татьяне Яко-
влевой», а заради Лілі Брик, так званої музи російського авангарду, він був го-
товий наплювати на зневагу до буржуазних цінностей і буквально «нашкреб-
ти» кошти на покупку дорогого французького автомобіля.  

З 1924 року Маяковський систематично приїжджав до України, і в тому 
ж році знову потрапив до Одеси, де написав «Разговор на одесском рейде де-
сантных судов»:  

«Перья-облака̀, 
       закат расканарейте! 

Опускайся, 
     южной ночи гнет! 

Пара 
   пароходов 

        говорит на рейде: 
то один моргнет, 

        а то 
          другой моргнет»[1, с. 402]. 

Одного разу під час візиту до Харкова його гонор розпалився до того, що 
Маяковський, якого називали «королем» більярду в Москві, вирішив поборо-
тися за свій титул з романістом Майком Йогансеном. Але відстояти його не 
вдалося, і, як наслідок, поетові довелося пролізти під більярдним столом.  

Проте, не дивлячись на ті курйози, які супроводжували його, у 1926 році 
Маяковський написав, напевно, свій найвідоміший вірш, присвячений темі 
відносин України та Росії, який не втрачає своєї актуальності і майже через сто 
років. «Долг Украине» став справжнім політичним маніфестом. Через роки 
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самовідданий бунтар, той, хто у своїх віршах звеличував революцію та радян-
ський народ, хотів бути рупором мас, колективу, у цьому вірші відкрито заяв-
ляв про свою повагу до української мови, виступав за ідею української са-
моцінності, обурювався кліше, з якими асоціювалася Україна, проявляв щиру 
любов до місця життя своїх предків:  

«Говорю себе: 
      товарищ москаль, 

на Украину 
      шуток не скаль. 

Разучите 
     эту мову 

          на знамёнах — 
                 лексиконах алых, — 

эта мова 
     величава и проста»[8]. 

«Долг Украине» починається рядками з «Утопленої» Миколи Гоголя, 
ще одного російського класика українського походження:  

«Знаете ли вы 
украинскую ночь? 

Нет, 
вы не знаете украинской ночи!»[8]. 

Експресія ритму, «ступінчаста» структура, за рахунок якої кожне слово 
отримує свій акцент, яскраве емоційне забарвлення, характерна для Мая-
ковського наявність алітерації та те, як вдало слова об’єднуються в семантичне 
поле «Україна» («Запорожская бурлила, смирив Днепровье, Днипро́, по про-
волокам-усам») – риси, які роблять цей вірш особливим не тільки для літера-
тури, але і для української культури в цілому:  

«Разве может быть 
         затрёпанней 

               да тише 
слова 

   поистасканного 
           «Слышишь»?! 

Я 
 немало слов придумал вам, 

взвешивая их, 
       одно хочу лишь, — 

чтобы стали 
      всех 

         моих 
            стихов слова 

полновесными, 
        как слово «чуешь»[8]. 

Для футуризму Маяковський став однією із його провідних постатей, йо-
го рушієм та прогресом, для революції – відчайдушним агітатором, а для лю-
дей залишився талантом, палка іскра якого розгорілась до цілого полум’я. Він 
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був людиною крайностей та радикальних переконань: кохав як востаннє, 
більше власного життя, писав, вкладаючи в рядки все своє єство, експеримен-
тував з ритмом та структурою, і те, що Україна посприяла розвитку його та-
ланту, додає йому ще більшого шарму. Батьківщина предків Маяковського су-
проводжувала його протягом усього життя: в першому наставнику з Харкова, 
в першій закоханості в Одесі, у спілкування з літераторами ВАПЛІТЕ, а 
українські міста фігурували в назвах віршів та поем. І хоч за Маяковським 
стоїть звання класика радянської літератури, а його вірші написані російсь-
кою, не одна сторінка його життєвого та творчого шляху має жовто-блакитне 
забарвлення:  

«Лапы елок, 
лапки, 

лапушки… 
Все в снегу, 

а теплые какие! 
Будто в гости 

к старой, 
старой бабушкеявчера 

приехал в Киев» [1, с. 203]. 
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Важливе місце посідають словники у житті сучасної людини. В них 

знаходимо різноманітну інформацію, вони допомагають уточнити значення 
слова, знайти синонім чи пояснити походження слова. Існує безліч видів 
словників: енциклопедичні, тлумачні, орфографічні, орфоепічні, ацентологі-
чні, етимологічні, фразеологічні, словники синонімів, антонімів, паронімів, 
іншомовних слів, перекладні та багато інших. Усі вони допомагають фахівцям 
різних сфер і галузей виконувати свою роботу.  

Не останнє місце мають словники у становленні ораторської майстерно-
сті. Людина, яка хоче набути таких навичок, повинна багато вчитися і вироб-
ляти в собі вміння правильно, гарно і переконливо розмовляти в будь-якій си-
туації, перед будь-якою аудиторією.  

Ораторське мистецтво, мистецтво красномовства, мистецтво живого 
слова, риторика – усі ці найменування називають науку, яка виникла, як вва-
жають, у Давній Греції, згодом у Давньому Римі та інших країнах. Існує безліч 
визначень риторики, і всі вони відображають її сутність. У давньому світі вва-
жалося, що людина, яка не набула вміння виражати свої думки, не опанувала 
секрети красномовства, була недостатньо освіченою [1, с. 12]. 

Ораторська майстерність – це і майстерність впливу на аудиторію. Мо-
вець повністю оволодіває увагою, почуттями, емоціями слухачів. Він може 
впливати на їхні бажання, настрої, вчинки. Хороший промовець завчасно пік-
лується про свою аудиторію: він повинен подбати про те, яким чином буде пе-
реконувати людей, як йому вчинити в тій чи тій ситуації. Тому готуватися до 
виступу завжди потрібно з особливою ретельністю, використовуючи різнома-
нітні джерела інформації. 

Як ми знаємо, виділяють різні види красномовства: судове, академічне, 
суспільно-політичне, соціально-побутове, церковно-богословське, а також ди-
пломатичне, військове тощо. У кожному з цих видів виокремлюють різномані-
тні жанри промов, кожен з яких має специфічні особливості. Оратору-
початківцю спочатку потрібно ознайомитися з риторичною термінологією, 
видами публічних промов, законами риторики тощо, тобто з тим, що входить 
до теорії ораторського мистецтва [7]. 

Для того, щоби підготувати публічну промову, оратору потрібно опра-
цювати багато літературних джерел, зокрема словників. Якщо виступ 
пов’язаний з якоюсь сферою науки чи виробництва, потрібні термінологічні 
словники відповідної галузі, також стануть у пригоді й словники іншомовних 
слів для уточнення певних понять чи термінів, потрібні і перекладні словни-
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ки. Під час написання промови знадобляться орфографічний та тлумачний 
словники, під час підготовки до виголошення промови обов’язковими будуть 
орфоепічний словник, словник наголосів, різноманітні словники-довідники з 
культури мови. І, нарешті, щоби надати своїй промові витонченості і словесної 
краси, потрібно звернутися до таких видів словників: синонімів [6], антонімів 
[2], омонімів [4], фразеологічних [8], епітетів [3], тропів і стилістичних фігур 
[5] та ін. Усі ці словники допоможуть удосконалити нашу мову на найвищому 
рівні, зокрема обрати влучний фразеологічний зворот чи яскравий епітет, 
правильний синонім чи антонім тощо. 

Отже, словники відіграють велику роль у нашому житті, зокрема для 
вдосконалення навичок ораторської майстерності, створення будь-якого виду 
виступу. Різноманітні словники допоможуть на всіх етапах підготовки до про-
мови. На майбутнє можна запропонувати дослідити структуру промови, пра-
вильне розташування і змістове наповнення її частин. 
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мувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо та-
ких осіб чи товарів» [2]. 

 Реклама є найпопулярнішим засобом масової інформації, по-
перше, через її здатність впливати на аудиторію, а, по-друге, через величезну 
кількість можливостей для реалізації комунікативного впливу. Нині популяр-
ною є реклама у формі коротких відеороликів у соціальних мережах (насампе-
ред в TikTok та в Instagram), тоді як близько 20 років тому успішною була ре-
клама в жовтих газетах. 

 З погляду лінгвістики, реклама – це комунікативний процес, учас-
никами якого є адресант (рекламодавець, маркетолог) та адресат (реципієнт, 
потенційний споживач рекламованої продукції чи послуги) [6]. Ефективна 
реклама обумовлена застосуванням адресантом тих чи тих комунікативних 
стратегій. Комунікативний вплив на адресата в рекламному дискурсі з погля-
ду лінгвопрагматики нині є пріоритетним напрямом наукових досліджень. 

Мета нашої розвідки – виокремити лінгвістичні засоби реалізації ко-
мунікативних стратегій, використаних для створення рекламного ролику Мо-
нобанку [3]. 

Комунікативні стратегії рекламного дискурсу привертали увагу багатьох 
науковців. Дослідниця Н. Давиденко проаналізувала лінгвістичні особливості 
реалізації прагматичних інтенцій в англомовних рекламних текстах залежно 
від обраної комунікативної стратегії [1], Л. М’яснянкіна виокремила мовні за-
соби емоційних стратегій в українському рекламному дискурсі [4], С. Романюк 
дослідила засоби реалізації стратегій і тактик мовленнєвого впливу у різних 
типах американської комерційної журнальної реклами [5] та ін. 

У лінгвістичному дискурсі під терміном «комунікативна стратегія» 
прийнято розуміти набір мовленнєвих дій для реалізації комунікативних 
цілей адресанта.  

Попри значний інтерес до реалізації комунікативних стратегій у ре-
кламному дискурсі досі не існує єдиної їхньої наукової класифікації.  До ко-
мунікативних стратегій рекламного дискурсу О. Яшенкова уналежнює 
ціннісно орієнтовану, аргументативну, мнемонічну, закличну стратегії, а та-
кож позиціонування, формування емоційного настрою, оптимізації [7, с. 167–
168]. Н. Давиденко зауважує, що найбільш уживаними в англомовних ре-
кламних текстах є заклична, інформативна, аргументативна та нагадувальна 
стратегії, меншою мірою стратегії позиціювання та оптимізації [1]. 

Проаналізувавши рекламний відеоролик Монобанку, домінантними 
вважаємо такі комунікативні стратегії:  

1) інформативна, яка апелює до інтересів та бажань адресатів одержати 
зручний сервіс із багатьма функціями для різних категорій клієнтів. Для ре-
алізації цієї стратегії рекламодавці використовують статистичні дані (2 млн. 
людей), професійно (кешбек, без комісії, розстрочка) і стилістично марковану 
(кешбечище) лексику, а також стилістично нейтральні мовні одиниці; 

3) аргументативна стратегія представлена в рекламному ролику за до-
помогою уявної діалогічної комунікації між адресатами та адресантом. Адре-
сати (різні категорії потенційних клієнтів) формують запит на певну послугу, а 
адресант («голос за кадром» − представник Монобанку) підтверджує мож-
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ливість реалізувати будь-який із цих запитів за допомогою онлайн-сервісу. У 
такий спосіб потенційних клієнтів переконують у багатофункціональності, 
універсальності й зручності надання фінансових послуг Монобанком. Питаль-
ні речення від потенційних клієнтів вирізняються індивідуальними особливо-
стями, зокрема інтонаційним оформленням, використанням певної структури 
речення, лексичним засобами оформлення думки; 

4) нагадувальна стратегія тісно пов’язана з аргументативною й поклика-
на зафіксувати в пам’яті адресатів як рекламний ролик, так і торгову марку. 
Ця стратегія репрезентована у відеоролику за допомогою оригінального спо-
собу – мовної гри. В ініціальному і реактивному мовленнєвих актах, які ста-
новлять прагматичне сполучення, лексичну одиниця «Моно» використовують 
в таких значеннях: 1) можливості для здійснення чого-небудь («Моно» = 
«Можна»); 2) власна назва банку, зокрема його першого складника – «Моно». 
Наприклад, квеситив «І одразу картку в телефоні моно?» (= «І одразу 
картку в телефоні можна?») – констатив «Моно» (=«Можна» і «Моно-
банк»). За короткий у часі ролик (1 хвилина 15 секунд) лунає по 18 квеситив-
них та 18 констативних мовленнєвих актів, і в кожному з них слово «Моно» 
звучить двічі. Отже, реципієнти чують скорочений варіант назви банку 36 
разів і мимоволі його запам’ятовують; 

5) стратегія оптимізації реалізовано шляхом зосередження уваги потен-
ційних клієнтів на скороченій назві банку («Моно») і його основних інстру-
ментах, які не потребують детальних професійних роз’яснень (наприклад: «А 
моно не чекати до зарплати?»), а також на оригінальній грі слів («моно» = 
«можна»); 

6) стратегія позиціонування полягає в акцентуванні на тому, що клієнти 
Монобанку мають увесь спектр інструментів для реалізації фінансових потреб 
в одному онлайн-сервісі: прагматичні сполучення ініціальних і мовленнєвих 
актів побудовані за зразком висхідної градації – нагнітання смислового та 
емоційно-експресивного значень, які фіксуються в кульмінаційній точці («І 
що це моно в телефоні?») і мають розв’язку («Так, Монобанк. Банк в теле-
фоні»). У такий спосіб сформовано образ сучасного й прогресивного сервісу 
порівняно з конкурентами. 

 Викладене вище дає змогу зробити такі висновки. По-перше, на 
наш погляд, рекламний ролик послуг Монобанку є зразком якісного й ефек-
тивного рекламного дискурсу, оскільки досягнуто інформативну, предметну та 
комунікативні цілі. По-друге, у відеоролику досягнуто синергетчного ефекту – 
поєднання інформативної, аргументативної, нагадувальної комунікативних 
стратегій, оптимізації та позиціонування. Ці стратегії мають вдале вербальне, 
темпоритмічне, інтонаційне, граматичне й візуальне втілення. 
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Тема дослідження була обрана невипадково, адже питання духовного 
випробування особистості є актуальним в літературі. Тема людини у важких 
життєвих обставинах була і залишається затребуваною в українській та 
світовій літературній творчості. Людські можливості надто широкі. Весь світ 
відкритий: перед нами тисячі доріг, і тільки від нас залежить, якою ми підемо 
і яким цей шлях буде для нас.   

 Протягом життя кожна людина постійно робить вибір, в якому їй вкрай 
важливо не помилитися. Які ж найважливіші вибори робить людина протя-
гом усього свого життя? Яка роль мистецтва у цих виборах? Відповідь на по-
ставлені питання дають, на наш погляд, В. Короленко та Р. Кіплінг у своїх тво-
рах « Спілий музикант» та «Світло згасло» відповідно. 

Мета дослідження: осмислити проблему людини «без світла» та людсь-
кого вибору у творчості письменників В. Короленка та Р. Кіплінга. Адже в нау-
кових розвідках нам не зустрілосядослідження такого плану.Тому в духовному 
плані порівнюємо образПетра Попельського зі «Сліпого музиканта» В. Коро-
ленка та Діка Хелдара зі «Світло згасло» Р. Кіплінга.  

https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://adsider.com/ua/monobank-zapustyv-naybil-shu-reklamnu-kampaniiu-v-istorii-brendu/
https://adsider.com/ua/monobank-zapustyv-naybil-shu-reklamnu-kampaniiu-v-istorii-brendu/
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          В. Короленко увійшов в історію літератури як автор численних по-
вістей і оповідань, художніх нарисів, як критик і публіцист. Його творчість, 
позначена рисами глибокої самобутності, – своєрідний літопис цілої епохи 
російської та української дійсності. Первинною у своїй творчій праці він 
визнавав об’єктивність, тобто зображував «правду життя» і розглядав її як аб-
солютну естетичну норму. Короленко вважав, що в літературі правильно 
відображені  життєві обставини скеровують читача до певних висновків. 
Письменник наполягав на єдності естетичного та етичного, прекрасного та 
моралі життя. Читач стає суб’єктом інтерпретації прочитанного, а не звичай-
ним бездіяльним реціпієнтом. В одному із листів до М.К. Михайловського [3] 
В. Короленко наголошує на своєму баченні завдання митця, а тобто відтво-
ренні надпсихологічних, трансперсональних рівнів буття. Досягнення такої 
«психологічної правди» розуміється письменником як завдання.        У своїх 
творах митець ставив у центр людину, її переживання, проблеми та виклики. 
Твір «Сліпий музикант» є яскравим прикладом гуманізму автора. Він змушує 
задуматись над сенсом життя. У листі до одного зі своїх друзів він писав, що 
головним художнім завданням було не тільки відтворення психології сліпого, 
а й відображення загальнолюдської мрії за ідеалом, туги за повнотою людсь-
кого існування. 

        Як нам видається, Р. Кіплінг (котрий написав багато чудових історій 
і віршів)  теж суголосний із В.Г. Короленком у висвітленні окремих питань. 
Англійський письменник висловлює свої думки про майбутнє всього світу. 
Створена Редьярдом Кіплінгом картина світу виводить читачів за межі 
індивідуального, єдиного, історично конкретного: в ній мало відтінків та 
напівтонів, вона універсальна, тому що побудована як найпростіший міф, що 
оперує лише споконвічними категоріями та відомими кожному символами. 
Життя/смерть, перемога/поразка, сила/слабкість, день/ніч, світло/темрява, 
рай/пекло, порядок/хаос, Бог/диявол – це далеко не повний перелік типових 
для творчості Кіплінга протиставлень, що реалізуються на багатьох рівнях та 
впливають на почуття читача [6, c. 153].   Письменник писав про звичайних 
людей, але показував їх, зазвичай, у екстремальних ситуаціях, у незвичних об-
ставинах, коли проступає сутність людини, відкриваються глибини небаченої 
досі сили особистості. Свої твори він населив героями, котрі досі не отримали 
громадянства в англійській літературі. Одним з таких творів є роман «Світло 
згасло».  

        Спираючись на особливості світосприйняття зазначених письмен-
ників, можна висунути такі гіпотетичні основні риси у творах «Сліпий музи-
кант» В. Короленка та «Світло згасло» Р. Кіплінга: зображення звичайної лю-
дини в незвичайних обставинах;читач є суб’єктом подій, що відбуваються за 
моральних виборів героїв; визначення ролі мистецтва в житті людини; вплив 
оточення на становлення людини і її морально-духовного світу.  В творах В. 
Короленка та Р. Кіплінга зображено двох героїв, що мали спільну проблему, 
яка стала вельми тяжкою обставиною життя обох – сліпоту. Якщо про-
аналізувати сюжет творів, то можна побачити різницю в моральних виборах 
героїв і, як наслідок, дві абсолютно різні розв’язки. 
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Короленко взяв за головного героя сліпонародженого хлопця на ім’я 
Петро,що жив у багатій поміщицькій родині. Сліпоту дитини визначили ще в 
ранньому дитинстві. Дитинство ж героя роману Р. Кіплінга кардинально 
відрізняється, бо він сирота і народився здоровим.  

Проживаючи в різних умовах, персонажі поступово дорослішають і по-
ступово стикаються з мистецтвом. Якщо для Діка мистецтво загалом – засіб 
заробітку, то для Петра це засіб існування.  

Слідуючи за сюжетом, бачимо, що Дік подорожує по колоніальних фон-
танах Британії й замальовує сцени боїв. Він став талановитим художником – 
баталістом. У Судані він знайомиться із представником Центрального Півден-
ного Синдикату, військовим кореспондентом Торпенгоу. Завдяки Торпенгоу 
Дикий Хелдар одержує місце художника при синдикаті.  

Тим часом Петро у дев’ять  років почав отримувати перші уроки від 
дядька. Природна жвавість хлопчика з роками все більше зникала. Сміх його 
тепер лунав усе рідше. Сльози бриніли в нього щоразу на очах. В ньому дедалі 
більше вироблявся нахил до самотності. 

Життя Діка також змінилося: під час однієї з битв він рятує життя Тор-
пенгоу, прикривши його собою. Сам одержує поранення в голову. На час він 
втрачає зір і в нічному маренні кличе кохану Мейзі. Незабаром Суданська 
компанія закінчується, рана в Дика гоїться. Торпенгоу їде в Лондон, а Дік пе-
реїжджає з Кіпру в Олександрію, звідти – в Ізмалію й продовжує малювати. 
Торпенгоу хоче, щоб Дік приїхав у Лондон, бо синдикат планує продовжити з 
ним контракт. Опинившись в Англії, Хелдар селиться у Торпенгоу. Дік само-
стійно влаштовує виставку своїх робіт, і вона проходить дуже успішно, всі ро-
боти купують. Тепер Дік просто одержимий бажанням заробити якнайбільше 
грошей. 

Іншим шляхом йшов до визнання Петро. Одного разу хлопець заграв 
при гостях на фортепіано якусь італійську п’єсу, але так своєрідно, що на об-
личчях слухачів з’явився подив. Всі були зачаровані. До того ж незабаром во-
ни з Евеліною справили весілля. Для Петра почалося молоде тихе щастя з 
Евеліною. Минуло три роки. Численна публіка зібралася в Києві (під час 
«Контрактів»), слухати оригінального музиканта. Він був сліпий. Музикант 
давно вже замовк, але юрба зберігала гробову тишу. Так дебютував сліпий му-
зикант. 

Дік же розпочинає нове життя і навіть зустрічає кохання дитинства. Од-
ного разу він знову приходить до Мейзі й довідується, що вона має намір пи-
сати картину під назвою «Меланхолія». Дік втрачає контроль над собою й за-
являє Мейзі, що в неї немає здібностей. Хелдар вирішує теж написати 
свою«Меланхолію» і перевагою своєї роботи довести, що він талановитіший 
за неї, і тому Мейзі варто приборкати своє марнославство. Але потім дівчина 
їде, а в житті молодого художника з’являється нова муза. Художнику часом 
починає застеляти очі пелена. Він відправляється до окуліста. Лікар повідом-
ляє йому, що в нього ушкоджений очний нерв і незабаром він осліпне. Дік пе-
ребуває у стані шоку. Повернувшись до реальності, він намагається якомога 
швидше закінчити картину. Зір його погіршується. З горя художник починає 
зловживати алкоголем. За кілька тижнів він перетворюється в обрезклого, 
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жалюгідного, неголеного суб’єкта. Бессі псує картину Діка. Після того, як ми-
тець показав Торпенгоу ще не зіпсовану картину, він майже відразу втратив 
зір. Коли Торпенгоу бачить, що Бесси безнадійно зіпсувала картину, він 
вирішує не говорити про це Діку. В один із днів художник, уже осліплий, 
розповідає Торпенгоу про свою любов до Мейзі. Торпенгоу відправляється за 
нею у Францію. Після її приїзду Хелдар намагається подарувати їй картину, та 
все марно. Торпенгоу з іншими кореспондентами їде з Англії на війну. На про-
гулянці Дік зустрічає Бессі. Дівчина думає, що непогано було б вийти за нього 
заміж, адже він багатий, так ще й сліпий. Та й чоловік готовий був одружити-
ся, поки не дізнався правду про картину. Він відмовляється від одруження й 
перераховує всі свої гроші Мейзі. Сам же відправляється у порт-Саїд. Він 
прагне добратися до фронту, туди, де перебуває його друг Торпенгоу. У той 
момент, коли він майже добирається до фронту й до загону Торпенгоу, почи-
нається перестрілка, очманіла куля попадає йому в голову й головний герой 
помирає. Так завершується роман Редьярда Кіплінга «Світло згасло».  

Морально-духовний світ людини «без світла» вельми непередбачуваний 
і незрозумілий багатьом. На прикладі опозиціїобразів Петро-Дік можемо про-
стежити певні особливості характерів і проявів звичайної людини у важких 
життєвих обставинах. Важливим елементом у розкритті літературних образів 
є поєднання мистецтва слова та музики. Така єдність допомагає краще роз-
крити душевний стан людини, її настрій та почуття.У цій історії музика не 
тільки допомогла краще зрозуміти душевний стан людини, а й «зцілила» 
Петра.  

Історія з Діком склалася трохи інакше. На прикладі цього персонажа ми 
можемо простежити сенс оточення для людини, шлях від бідності до вершини 
успіху і великий страх вратити це, неймовірний прояв егоїстичного і щирого 
кохання, величність дружби. Бажання бути на сходинку вище, ніж інші – є 
проявом здорового глузду і дитячого страху водночас. Кіплінг яскраво відоб-
разив у дорослій людині відбитки дитинства і подальші їх наслідки. Дік постав 
у творі затребуваним митцем, проте лиш декілька разів за життя він мав змогу 
намалювати щось від щирого серця, не керуючись матеріальними благами. Р. 
Кіплінг також зачепив тему «продажного мистецтва» і те, як це спотворює 
душу людини. Страх так виснажив душу головного героя, що той впав до чар-
ки. Він міг би знайти вихід, якби ж тільки дав собі шанс.  

Бачення  світу одним органом почуттів – одна з найважливіших «гно-
сеологічних» метафор у творчості В. Короленка та Р. Кіплінга. 

У художніх творах «Сліпий музикант» В. Короленка і «Світло згасло» Р. 
Кіплінга виявлено цілий ряд спільних і відмінних рис.Моральні вибори го-
ловних героїв творів у подальшому вплинули на їх «шлях до світла». Було 
визначено роль мистецтва у формуванні особистості як засіб сприймання 
світу, високого духовного. У творах яскраво простежується тема сили та слаб-
кості людини у важких життєвих обставинах.  
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ського державного університету внутрішніх справ. 
Науковий керівник: Тетяна Іщенко 

старша викладачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 
У сучасному світі при навчанні іноземним мовам широко використову-

ються інтерактивні технології, за допомогою яких створюється сучасна атмо-
сфера для активної взаємодії студентів у процесі навчання. Актуальність 
визначеної тематики полягає у постійному впровадженні новітніх технологій 
для найбільш ефективного навчання саме іноземних мов. Метою роботи є 
необхідність розглянути форми роботи та сучасні технології при вивченні іно-
земної мови. 

Під час заняття учням надається можливість  організувати свою діяль-
ність таким чином, що задовольнить бажання усіх учасників (від окремої 
взаємодії двох-трьох учнів  до широкого кола). Для найбільш ефективної ро-
боти мовленнєва взаємодія учасників інколи проходить за співучастю викла-
дача. Формат роботи виявляється  в найрізноманітніших формах роботи – у 
парах, невеликих групах, декілька груп,  тощо. Мета такої форми роботи з 
обовязковим  урахуванням інтерактивних технологій є досягнення комуніка-
тивної компетенції, а саме  комунікативних умінь,  які формуються на основі 
мовних знань, навичок і вмінь. 

Постійна та активна взаємодія всіх учнів є необхідною частиною цієї те-
хнології. Інтерактивне навчання передбачає використання рольових ігор, спі-
льне вирішення проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і 
вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає 
змогу вчителю стати лідером колективу. Переваги інтерактивного навчання 
перед традиційним:1) у роботі задіяні всі учні класу; 2) учні навчаються 
працювати в команді;3) формується доброзичливе ставлення до опонента [1]; 

Сучасні педагогічні технології такі, як проектна методика, використання 
нових інформаційних технологій, технологія розвитку критичного мислення 
допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забез-
печують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібно-
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стей дітей, їхнього рівня навченості. Можливості використання Інтернет-
ресурсів є величезними. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отри-
мання будь-якої необхідної учням та вчителям інформації, що знаходиться в 
будь-якій точці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, 
статті з газет та журналів тощо [2]. 

У сучасній методиці при навчанні іноземних мов за допомогою новітніх 
технологій висуваються наступні цілі: практична, виховна, освітня і розвива-
юча. Всі вони передбачають  практичнее опанування іноземної мови, тобто 
оволодіння усіма мовними засобами для здійснення іншомовного міжосо-
бистісного спілкування в основних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, 
говорінні, читанні та письмі. Студенти мають засвоїти програмний мовний 
матеріал, як засіб оформлення або розуміння висловлювань у процесі спілку-
вання для їх корректного вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, 
уміти самостійно відбирати сааме ті мовні і мовленнєві засоби, що є опти-
мальними для реалізації комунікативного наміру. Також, багато значання має 
і збагачення духовного світу особистості, отримання та розширення знань про 
культуру країни, мова якої вивчається, а саме про історію, літературу, живо-
пис, музику, звичаї, традиції тощо. 

Отже, засоби навчання іноземної мови мають важливе значення для за-
безпечення повноцінної та ефективної організації діяльності учнів та сту-
дентів із оволодіння іншомовною діяльністю та потребують подальший розви-
ток в цьому напрямі.  

                                        Список використаних джерел: 
1. Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів 

початкових класів.https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/interaktivni-
metodi-i-priyomi-navchannya-angliyskoyi-movi-uchniv-pochatkovih-klasiv 
(Дата звернення 15.02.2022) 

2. Монгуш О. С. Використання інноваційних технологій під час 
уроків англійської.  Інноваційні технології  у навчанні іноземної мови як про-
блема методики інновації у вивченні англійської мови. 
https://goaravetisyan.ru/uk/ispolzovanie-innovacionnyh-tehnologii-na-urokah-
angliiskogo-yazyka/ (Дата звернення 15.02.2022). 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

Ніна Тіганова, 
здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Філологія (Переклад)» Полтавського  
інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний  

університет розвитку  людини «Україна» 
Науковий керівник: Наталія Рябокінь, 

кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філології та 
соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 
 людини «Україна» 

дослідників,  відповідно  поставала  предметом  багатьох  сучасних до-
сліджень.  З  метою  детального  аналізу  порушеної  проблеми  здійснено си-

https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/interaktivni-metodi-i-priyomi-navchannya-angliyskoyi-movi-uchniv-pochatkovih-klasiv
https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/interaktivni-metodi-i-priyomi-navchannya-angliyskoyi-movi-uchniv-pochatkovih-klasiv
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стематизацію  сучасних  психолого-педагогічних,  філософських,  
соціолінгвістичних досліджень за такими основними напрямами: - фор-
мування сучасної філософії освіти та її вплив на становлення та розвиток си-
стеми  філологічної  освіти,  діалогу  культур   -  загальнопсихологічні аспекти 
формування філолога як професіонала  та творчої мовної особистості,  учас-
ника  суспільних  відносин  -  організація освітнього процесу професійної 
підготовки філологів у зарубіжному досвіді. 

Найважливіші проблеми прикладного мовознавства — машинний 
переклад та інформаційна служба. 

Однією з актуальних проблем прикладної лінгвістики є проблема 
інформаційної служби, точніше проблема лінгвістичного забезпечення 
інформаційно-пошукових систем машинного типу, метою яких є зберігання, 
пошук і видача інформації. З проблемою пошуку інформації пов'язані 
питання компресії тексту й автоматичного реферування. Тут велике значення 
має статистика. «Читаючи» текст, машина відбирає найчастотніші слова і, 
комбінуючи їх за певними правилами, складає анотацію. 

Незважаючи на нерозв'язані питання і недосконалість сучасних 
програм, машина вже зараз полегшує працю лінгвіста. Вона зберігає в пам'яті 
текстові ілюстрації значень слів, може розташувати слова за алфавітом, дати 
оточення кожного слова, підрахувати частоту вживання слова тощо. Так, за 
допомогою машини був створений «Частотний словник російської мови» за 
редакцією Л. М. Засоріної. Машина опрацювала мільйон слововживань, що не 
під силу й великому колективу науковців. 

В Україні створено Український мовно-інформаційний фонд Національ-
ної академії наук, завданням якого є організація автоматизованої системи для 
укладання одномовних українських та двомовних (перекладних українсько-
іншомовних й іншомовно-українських) словників. У цьому фонді готується 
фундаментальна академічна електронна лексична картотека, яку невдовзі 
зможуть використовувати мовознавці для своїх теоретичних досліджень. 

Дані лінгвістики застосовують також у військовій справі. Зокрема, 
створюється особлива командна мова, яка за широкого використання 
технічних засобів дає можливість у складних умовах ведення бойових дій 
ефективно здійснювати зв'язок з підрозділами (див. про це: [Колгушкин 
1970]). Лінгвістичні знання стають у пригоді й фахівцям, які займаються 
кодуванням і дешифруванням. Встановлені лінгвістикою факти 
використовують і в такій, здавалось би, далекій від неї сфері, як медицина. 
Йдеться передусім про лікування порушень роботи ділянок головного мозку, 
які керують мовленням (докладніше див.: [Лурия 1975]). 

Прикладна лінгвістика в новому розумінні (яке відроджувало античні 
традиції) дійсно стала синтетичною гуманітарно-природничою наукою, яку 
потребує XXI століття для втручаннядо різних сфер знання та практичної дія-
льності людей треба мати хоч елементарні знання з цієїгалузі, а верифікація 
дослідження звичайно передбачає використання кількісних та якіснокількіс-
них методів аналізу (вимірювання, підрахування, статистичні методики). 

Таким чином, прикладна лінгвістика з її тенденціями до відцентровості, 
експансивності,втручання у сферу інших наук і безпосереднім зв’язком із про-
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блемами соціуму, сама не усвідомлюючи ще своєї ролі, стає з бідної Попелю-
шки принцесою. 

Крім традиційних і нових напрямів прикладних досліджень, які базу-
ються на теоретичнихположеннях класичної «нормальної» (термін Томаса 
Куна) науки — перекладу, викладаннярідної та іноземних мов, розробки тран-
скрипцій, транслітерацій, лексикографії, шифрування тадешифрування, лінг-
вістичної, авторознавчої, фоноскопічної експертизи, почеркознавства то-
що,прикладними можна вважати майже всі нові лінгвістичні напрями з тео-
ретичною домінантою. В останні десятиріччя розробка нових підходів до 
об’єкту мовознавства, конструювання нетрадиційних предметів дослідження 
обумовлено виключно потребами суспільства, а не кабінетними міркування-
ми. 

Якщо прикладна лінгвістика — наука або розділ науки, вона повинна 
мати «сукупність узагальнених положень», тобто свою власну теорію. 

Взагалі жодна наука не може мати «чисто» практичне значення. Для за-
стосування на практиці треба, перш за все, встановити, що и як можна засто-
совувати. Як помітив видатний методолог науки Майкл Полані, у сучасному 
науковому знанні важко буває визначити, які «факти» — дійсно можна вважа-
ти фактами, а яка «наука» — справжня наука. 

Практичною може бути діяльність взагалі, але не наукова діяльність. 
Таким чином, якщо прикладна лінгвістика — наука, то вона обов’язково 

має мати свою раціональну складову — теорію, власну епістемологію. 
Список використаних джерел: 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У РОМАНІ СЮЗАННИ 

КОЛЛІНЗ «ГОЛОДНІ ІГРИ» 
Микита Турбецький, 

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
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Науковий керівник:  Тетяна Кушнірова, 

докторка філологічних наук, професорка, професорка кафедри германської 
філології та перекладу Національного університету “Полтавська політех-

ніка імені Юрія Кондратюка» 
 

У наш час поняття перекладацьких трансформацій є найпоширенішим 
явищем у перекладознавстві, а їхнє застосування – звичайна справа для   пе-
рекладача,  який може вдало використовувати  ресурси  різних  мов.  Як  у  
вітчизняних, так і у зарубіжних науковців виникає питання щодо коректного 
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використання трансформацій, оскільки досягнення  адекватного  перекладу  є  
безпосередньою метою будь-якого перекладача. При здійсненні перекладу 
необхідно брати до уваги своєрідність мов, які залучені до процесу перекладу. 
А тому для ефективного використання будь-яких  перетворень, потрібно  ро-
зуміти  їхню  природу, різні контексти, які може набувати певна фраза. До-
слідники (В.Карабан, А.Мамрак, О.Назаренко, І.Кобякова та К.Латишев) вио-
кремлюють значну кількість перекладацьких трансформацій, серед яких ос-
новними є генералізація, конкретизація, додавання, перестановка тощо [1]. 
Тому метою нашого дослідження є визначення перекладацьких трансфор-
мацій, що можемо спостерігати у романі С.Коллінз «Голодні ігри» (перекла-
дач – Уляна Григораш).  

Роман С.Коллінз «Голодні ігри» наразі досить популярний серед молоді 
та є таким, що перекладається різними мовами світу. Попри те, що твір орієн-
тований на підліткову аудиторію, при відтворенні перекладач мав передати 
сенс твору відповідно до цільової аудиторії іншої культури. Тому спробуємо 
розглянути кілька прикладів перекладу лексичних одиниць у цьому романі.  

ButIgotadecentpriceforhispelt[3, c. 8]. 
Проте я вторгувала гідну ціну за її хутро [2, с. 2].  
У цьому випадку ми спостерігаємо явище конкретизації, коли при и пе-

рекладі залежно  від  контексту межі загальних семантичних значень зву-
жуються заради  контекстуальних.  Так,  загальне значення слова to get –
«отримувати» відтворюється українським дієсловом «вторговувати», яке 
належить до слів із вужчою семантикою.  

Heplucksafewblackberriesfromthebushesaroundus[3, c. 9]. 
Він зірвав кілька ягід із куща ожини [2, с. 2]. 
Такий приклад є досить цікавим, адже містить реверсивний  переклад,  

де  зустрічаються як  конкретизація,  так  і  генералізація.  Перше 
явище можна прослідкувати при перекладі слова blackberries – ягоди, друге – 
при перекладі слова bushes – кущ ожини.  Узагальнення  використовується  з 
метою  запобігання перевантаженню текстовими реаліями, які можуть бути 
незнайомими українському читачеві, що дещо спрощує загальне розуміння.  

Youneedonlywhisperatypeoffoodfromagiganticmenuintoamouthpiecean-
ditappears,  hotandsteamy, beforeyouinlessthanaminute[3, c. 92].  

Варто було тільки вибрати страву на свій смак із гігантського меню і 
прошепотіти її назву, і та з’являлася перед тобою менш як за хвилину [2, с. 25]. 

Порівнюючи  оригінал  речення  та  його  переклад, можна помітити, що 
слово mouthpiece вилучене з  метою спрощення  речення, адже у  цьому кон-
тексті дієслово «прошепотіти» відображає повноту ситуації, оскільки навіть із 
опущенням слова сенс, вкладений автором, не змінився.  

In a way, that’s a plus because at least she can be counted on to corral us 
around to places on time [3, c. 90]. 

Хоча  я  й  недолюблюю  Еффі,  але нині не відмовилася б від її підтрим-
ки. Принаймні вона підказуватиме  нам,  куди  йти і  що  робити [2, с. 24] 

Тут ми спостерігаємо додавання. Переклад  оригінального  речення  
відображає досить суперечливе рішення, адже цей момент не згадувався у 
тексті, що загалом є власним оригінальним «словом» перекладача. 
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Electrified or not, the fence has been successful at keeping the flesh-eaters 
out of District 12 [3, с. 5]. 

Паркан – байдуже, під напругою чи ні, – а таки стримує хижаків за 
межами Округу 12 [2, с. 1]. 

У цьому реченні застосовується перестановка частини  складного  ре-
чення,  після  чого  у  мові перекладу підмет і присудок відділяються вставною 
частиною і утворюють складне речення з неоднорідними частинами. 

Констатуємо, що перекладацькі трансформації є  невід’ємною частиною 
перекладу, у  процесі  якого  перекладач  намагається  досягнути  стовідсотко-
вої  еквівалентності  за  найменших  втрат. Усі  трансформації  використову-
ються з метою  відтворення  оригінального  тексту всіма можливими  ресурса-
ми  у  мові  перекладу,  чи  то уникаючи неперекладних  елементів,  чи то  
трансформуючи їх у  більш  доцільні, використання яких є значною 
відповідальністю перекладача. 
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     Тема даної роботи розкриває актуальну зосередженість на питанні 
мовної варіативності. Унаслідок лінгвістичних та екстралінгвістичних фак-
торів неоднорідність її структури замінила спрощене уявлення про мову як 
єдину загальну сутність. Недослідженість внутрішньої концептуалізації мов-
них особливостей її  мінливості (відсутність ізоморфізму між планами змісту 
та плану виразу) та варіативності, пов’язаної із зовнішніми факторами, що ви-
являється в різних мовних формах з їх соціальними та регіональними відмін-
ностями, досліджували вітчизняні та зарубіжні лінгвісти. Про особливу акту-
альність проблеми варіативності мови, викликаної соціальними, функціо-
нальними та територіальними чинниками, свідчить цілий ряд робіт у вітчиз-
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няному та зарубіжному мовознавстві (В. Г. Гак, А. І. Домашнє, В. М. Жирмун-
ський, Л. Л. Нелюбін, Г . А. Орлов, В. В. Ощепкова, Л. Г. Попова, О. Є. Семе-
нець, Н. М. Семенюк, А. І. Смирницький, Г. В. Степанов, Г. Д. Томахін, А.І . 
Чередниченко, А. Д. Швейцер, В. М. Ярцева, R. Bailey, D. Crystal, W. Labov, G. 
Turner) 

Англійська мова є багатонаціональною або неоднорідною мовою. Для 
400 мільйонів людей вона є рідною, але є національні та регіональні відмін-
ності. Тому вивчення варіативності мовних одиниць у розмовних мовах є 
надзвичайно важливим питанням, і кожна країна, де англійська мова є основ-
ною мовою (Великобританія, Австралія, Канада, Нова Зеландія), прагне збе-
регти всі  відмінності рідної мови, однак Канадська англійська має щось 
спільне з британськими та американськими стандартами. Оскільки фонетика 
змінюється набагато швидше, ніж лексичні та граматичні аспекти , важливо 
вивчити фонологічні особливості канадської англійської мови.[ 2, c.240] 

Соціолінгвістичний статус англійської мови Канади визначається вче-
ними по-різному. Деякі дослідники не визнають автентичність англійської 
мови у Канаді, деякі ж, навпаки, підтверджують існування варіанта, так само, 
як британського, американського, новозеландського [3, с. 43]. Канадці, як пи-
ше, Е. Партрідж [4, с. 102], мають досить виразний різновид англійської мови, 
який значно більше відрізняється від того різновиду, на якому говорять у Ве-
ликобританії, ніж англійська мова австралійців.Але в багатьох інших роботах 
канадська англійська мова ідентифікується як британська або американська 
версія, що в кращому випадку є попередженням про її «корумпованість». 
Суміш індійських, ескімосських, французьких, ірландських та інших еле-
ментів.  

Обидва ці погляди занадто спрощені, щоб пояснити справжню природу 
канадської мовної ситуації, в якій значну роль відіграють такі фактори, як мо-
ва іммігрантів з Британських островів та мовні характеристики іммігрантів з 
Нової Англії в США.Відомо, що вагоме значення відіграли зносини англійсь-
кої мови з іншими мовами. Саме завдяки запозиченням вона має достатні 
внутрішні ресурси [5, c. 94] 

для задоволення потреб її носіїв і тому вже не вимагає вагомої маси  но-
вих запозичень. Водночас словниковий склад сучасної англійської мови про-
довжує інтенсивно поновлюватися  за рахунок «внутрішніх запозичень», 
пов’язаних із поліваріантністю і поліфункціональністю  мови, із взаємодією її 
національних варіантів, соціально-функціональних підсистем [1, с. 41]. Тоді, 
як під внутрішніми запозиченнями нами розуміються міжваріантні запози-
чення, а також запозичення літературною мовою лексико-фразеологічних 
елементів соціальних діалектів, сленгу.  

    Стосовно фонетичних особливостей, типовою рисою канадської 
англійської - є відсутність розрізнення довготи і стислості голосного: в ка-
надському варіанті «ні постійній залежності між якістю і довготою гласного, 
що знаходиться під відносно сильним наголосом; традиційно короткі голосні 
часто подовжуються, особливо у зв'язку зі зміною висоти тону , наприклад, 
падінням і підйомом висоти в кінці вислову »[6]. Довгі голосні в мові можуть 
скорочуватися, від чого втрачається відмінність у вимові таких слів, як cot - 
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caught, sod - sawed та ін При подовженні гласного відзначається тенденція 
вставляти додатковий голосний, тому створюється враження додаткового 
складу.  

У словах типу news, dew, tune, student, де після альвеолярного приго-
лосного британському [ju] відповідає американське [і:], британська норма ко-
ристується в Канаді великим престижем, за винятком слова suit, в якому 83% 
інформантів вимовляли [і].  У односкладових словах типу tooth, food, root, 
roof,hoof, в яких у средньоанглійський  період коренева голосна звучала [е:], 
канадці переважно вимовляють її як [і:]; в словах soot, foot, look коренева го-
лосна звучить коротко: [ і]. 

У словах типу class, dance, bath, де в американському варіанті вживаєть-
ся голосний [аз], а в британському - [а:], для канадської вимови більш харак-
терною є американська тенденція. [7] 

Також, особливістю канадської вимови є так зване «інтрузивні» [г], що 
вноситься за аналогією. Наприклад, слово khaki вимовляється ['ka: 
rkl][порівн. амер. ['Ka: ki], брит, [' hsekl]]. Це [г] зазвичай з'являється після 
довгого голосного перед приголосним у словах, де історично його не повинно 
бути, порівн. poach ['pourtj], яке перетворюється в омофон іменника porch, і 
wash [warj]. Канадці, як і американці, вимовляють [р] у кінці слів і перед при-
голосними в словах типу car, cart. Зустрічається також у Канаді американська 
фонетична риса - поява [h] перед ініциальним [w] у словах типу whether, 
whine, whale, але більше третини розмовляють не дотримується цього прави-
ла послідовно, а ще близько третини взагалі в подібних випадках [h] не вжи-
ває. 

Те, що специфічні ознаки національного варіанту мови сконцентровані , 
перш за все, саме на його лексико-семантичному рівні, цілком логічно. Цей 
аспект мовних систем є найбільш «вразливим» до всяких змін у комунікатив-
ному суспільстві і його оточенні. Автори «Словника канадізмів» визначають 
термін як «Будь-яку лінгвістичну ознаку наприклад, у вимові, морфології, 
синтаксисі, лексиці, правописі, що є характерним для англійської мови Ка-
нади»[8]. Перші канадизми були запозичені з індіанських мов ранніми до-
слідниками і поселенцями для опису предметів, невідомих для європейського 
жителя. Найчастіше слова запозичувалися з алгонкінгської мови, однієї з мов, 
що належитьдо лінгвістичних витоків Північної Америки, племені Алгонкін. 
Найбільш чисельний клас слів охопив найменування тварин, дерев, рослин та 
риб. Справжні канадизми. «Представляють собою або лексичні одиниці, які 
повністю, у всій сукупності висловлюються значень, є приналежністю 
англійської мови в Канаді (повні канадізми), або слова та стійкі словосполу-
чення, які входять в канадський варіант англійської мови в одному із зна-
чень (часткові канадізми). В якості приклада можна навести  ім., Grit - член 
ліберальної партії Канади »[9, с.39-40]Канадизми англійського походження, 
що з'явилися протягом XIX століття, склали основну масу лексичного по-
повнення мови - 2941 одиниця (88,8%). З них близько 1200 представляли со-
бою слова, нерідко зі зміщенням значення (пор., snow - сорт пізнього яблука, 
packer-носій, bag - шкіряний мішок для Пемікан, rye - житнє віскі, dust-
золотий пісок, leader - собака-ватажок в упряжці ). Вони продовжують роз-



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 

 

 

  662   Полтавський інститут економіки і права  

 

ширювати колишні тематичні групи. Наприклад, у позначенні фауни увійшло 
32 одиниці, флори - 17, засобів пересування - 22, споруд - 15, знарядь праці - 15 
і т.д 

У процесі історичного формування в Канаді склалися дві базові мовні 
спільноти – англомовні та франкомовні канадці, що використовують у мовній 
практиці канадський варіант англійської мови та канадський варіант фран-
цузької мови, взаємовплив яких слід розглядати в термінах теорії національ-
них варіантів. 

Франкоканадські запозичення, що відрізняються більшою структурною 
диференціацією, мають вищий функціональний статус у лексикосемантичній 
системі англійської мови, ніж запозичення загальнофранцузького походжен-
ня. Останні збереглися або в географічних назвах (côte – «кантон, розташо-
ваний на горбі»,)або відносяться до периферійної лексики англійської мови, 
маючи в ній територіальне (Bonhomme – «Дід Мороз в Квебеці») або ж тимча-
сове – архаїзми чи історизми (charbon – «cибірська виразка»; censitaire – 
«платник феодальної земельної ренти») маркування.Канадські французькі 
запозичення є органічними включеннями в мовну систему англійської мо-
ви.[10, c.24]Отже, французький елемент є невід’ємною частиною лексико-
семантичної системи канадськоговаріанту англійської мови. 

  Значущу роль відіграв вплив української мови у творенні канадської 
англійської  Одним з нерушійних містків, які будують канадське суспільство, є 
українські емігранти. Українська діаспора відрізняється від діаспор інших 
націй Канади тим, що вона не мала повнокровних зв’язків із Батьківщиною. Її 
представники проживали не лише в географічній, а й у культурній, політичній 
і, навіть, родинній ізоляції від рідного краю. Українська діаспора створила в 
Канаді сильну громадську та релігійну спільноту – Конгрес українців Канади, 
який є членом Світового конгресу української спільноти. Більшість  українсь-
ких слів, а саме такі як baba – «баба,бабуся», paska – «пасхальний хліб», 
pysanka – «писанка», holubtsi – «голубці», bandura – «бандура, музичний ін-
струмент»,kobzar – «кобзар»,Cossack – «козак» та hetman – «гетьман»та 
ін., були включені до словника Канадського варіанту англійської мови (Oxford 
Canadian dictionary), як повноцінні англійські слова.[11, c.52]. Важливою 
складовою національного надбання є висвітлення  суспільної психології та ду-
ховного багатства народу, яке складається з індивідуального психологічного 
опису його представників, що знаходить реальний вияву їх мові. У цьому век-
торі, через вагому кількість іммігрантів українського походження у Канаді, 
їхтісні взаємини  з англомовним населенням, спричинили використання та 
внесення в перелік лексики канадського варіанту англійської мови українсь-
ких запозичень, які здебільшого позначають предмети та явища, що є прита-
манними українському народу.  

У даному дослідженні було розглянуто питання становлення канадської 
англійської мови на прикладах. Був зроблений аналіз вивченої літератури, 
який дозволяє простежити розвиток варіанта становлення даної мови.Отже, 
запозиченнялексичних одиниць з канадського варіанту французької мови, з 
мови корінних жителів, а також з мов національних меншин Канади – німців 
та українців, колосально пронизуються в лексику англійської мови Канади, 
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яка стосується усих сфер життєдіяльності. На фонетичному рівні ми бачимо 
значні відмінності у  відсутності довготи і стислості голосних звуків, деякі 
розбіжності канадського англійської в проекції приголосних. На лексико-
семантичному рівні - Поява нових лексичних одиниць (канадизмів), кількість 
яких зростає, внесок українських запозичень у творенні сучасної канадської 
мови. Все це свідчить про постійний розвиток цього варіанту англійської мо-
ви, з одного боку, і подальшої дивергенції його як від британського так і від 
американської англійської.Цей процес багатоплановий, і його результатом є 
не лише поповнення лексичного складу, але й певні зміни в структурі словни-
кового спадку, які полягають у кількісному та якісному складі різних 
угрупувань слів, у характері їх мовних взаємозв’язків тощо. 
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Полтавського державного аграрного університету 
Антитеза є однією з риторичних фігур, якою активно послуговуються ав-

тори художніх і публіцистичних текстів, оскільки вона дає змогу репрезенту-
вати світ як єдність протилежностей, заглибитися у природу певних явищ, об-
разів, ідей. 

До аналізу антитези в художньому дискурсі зверталися 
Н. Бойко,О. Ємець, Г. Кость, О. Тарасенко та ін. Лексична, синтаксична та тек-
стотвірна функція антитез у публіцистичному та художньо-публіцистичному 
дискурсі досліджена К. Близнюк, І. Дудко та Ю. Полтавець. Функції й прагма-
тичний потенціал антитез як домінантної стилістичної фігури в політичному 
та художньому політичному дискурсах предметно вивчені Н. Дворник та 
Н. Приходько [1], С. Галаур та І. Якубенко [2]. 

Мета дослідження – проаналізувати функції антитези у промові Пре-
зидента Володимира Зеленського з нагоди 30-ї річниці Незалежності Украї-
ни [3]. 

Політичний дискурс як комунікативне явище має специфічні особливо-
сті: значущість політичної позиції автора тексту, яка знаходить відображення 
в комунікативній меті; пресуазивність (мовленнєвий вплив); інституційний та 
суб’єктно-адресований характер комунікації; комунікативнавзаємодія мовця 
та адресата. Чинник адресата в такому типі комунікації є домінувальним, адже 
необхідною передумовою мовленнєвого впливу політичного дискурсу є конк-
ретний адресат. 

У промові Президента України з нагоди 30-річчя Незалежності України 
адресатів виокремлено на початку промови: «високоповажні гості», «наші 
брати», «наші партнери», «громадяни України», «український народ». До 
останніх двох адресатів – українців та громадян України – автор звертається 
кілька разів. 

На наш погляд, у тексті промови реалізованокілька комунікативних за-
вдань: по-перше, підсумувати, чим має пишатися український народ, які має 
виклики і які подальші кроки розвитку держави; по-друге, консолідувати на-
цію. 

Одним із риторичних прийомів мовленнєвого впливу на адресатів, який 
реалізує окреслені завдання, є антитеза, яка виконує в тексті цієї політичної 
промови різні функції. 

Антитеза як стилістична фігура будується на протиставленні прямого 
висловлювання (тези) та зворотного до нього висловлювання (антитези). За-
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лежно від того, яка думка є головною (сформульована в тезі чи в антитезі), ви-
будовується певна композицію вислову. Для промови Президента України ха-
рактерною є композиція, ґрунтована на передуванні тези антитезі:«Ми та-
кож починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців. Які 
жили для України. Боролися за Україну. Поховані не в Україні»; «Те, 
що люди на Донбасі й у Криму бояться про це сказати, не значить, що 
вони бояться про це думати». Проте маємо приклад і зворотного порядку 
(антитеза → теза):«Але ми маємо не тільки почуватися відповідно. Ми ма-
ємо поводитися відповідно». 

Антитези забезпечують лінійність і зв’язність окремих частин тексту 
промови: «Погодьтеся, поодинці – це просто кольори. Не такі яскраві. 
Не такі цікаві. А разом – для нас це найкраще й найсильніше поєд-
нання»;«Ми робимо багато речей вперше, щоб час, коли Україна була ве-
ликою країною, був не востаннє».  

Цікавими є зразки вибудовування окремих фрагментів авторського тек-
сту за зразком гегелівської тріади: теза – антитеза – синтез. У такому випадку 
антитеза є серцевиною пізнання певної сутності, після чого подається синтез – 
нова якість пізнаваного, зокрема, оформлена за допомогою такої стилістичної 
фігури, як оксиморон: «Нашій Конституції – 25 років. Але нашій Консти-
туції – 311 років. Написана Пилипом Орликом, вона нарешті вдома, і ко-
жен може побачити її у Софійському соборі, збудованому понад тисячу ро-
ків тому. Нашій гривні – чверть століття, на ній зображений, зокрема, 
князь Володимир. Але нашій гривні – більше тисячоліття, вона існувала 
за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений у Конституції Украї-
ни 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної 
церкви 1025 років тому. ЦьогорічЗбройні Сили України відзначили 30-
ту річницю свого створення. А в 1616 році збройні сили України відзначали 
взяття фортеці Кафи. Все це свідчить про одне: ми – молода країна з 
тисячолітньою історією». У такий спосіб формується лінійність дискур-
су, а отже, антитеза виконує текстотвірну функцію. 

Однією з найважливіших особливостей побудови антитезиу промові 
Президента України є застосування прийому парцеляції – синтаксичної уні-
версалії мовлення, «що передбачає побудову повідомлення шляхом розділен-
ня речення на кілька самостійних висловлень, інтонаційно та графічно відо-
кремлених, проте єдиних за змістом» [4, с. 449]. Сполучник але на початку 
наступного речення привертає увагу адресатів, а контраверсійна думка, висло-
влена в другому реченні, зорієнтована на глибинне розумінням проблеми, но-
вий рівень її історичного осмислення:«Нашій Конституції – 25 років. Але 
нашій Конституції – 311 років», «Таку країну офіційно підтримають 
інші, коли вона подаватиме заявку на вступ до ЄС. Але якщо вона буде 
такою країною – їй не треба просити запрошення, проситимуть 
її». Іноді парцелят приєднується за допомогою безсполучникового зв’язку: 
«Ми будуємо свій дім на землі, де жили й будували наші предки. Ми не в 
гостях і не в приймах». У такий спосіб обидва судження перебувають у 
фокусі уваги реципієнтів, а отже, антитеза виконує акцентуаційну функцію –  
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привертає увагу адресатів до важливих фактів історичного буття нації і водно-
час є засобом презентації політичної позиції лідера держави. 

У тексті промови Володимира Зеленського антитеза виконує також екс-
пресивну функцію – увиразнює  емоційне ставлення адресанта до позначува-
ного і «заражає» цим ставленням адресата. Окрім того, промовець досягає 
бажаного експресивного ефекту за рахунок протиставлення функціонально 
маркованих та конотативно маркованих одиниць: «Бо можна тимчасово 
окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до 
України», «Можна створити безвихідь і змусити отримувати пас-
порти, але не можна паспортизувати українські серця». 

Беручи до уваги зазначене вище, констатуємо, що у промові Президента 
України з нагоди 30-річчя Незалежності України антитеза є повторюваним 
прийомом, що може свідчити про індивідуальні особливості стилю адресанта.  

Антитеза використана промовцем як у межах одного речення; у різних 
реченнях, відокремлених крапкою; так і для поєднання речень у межах окре-
мих фрагментів. Антитеза в аналізованому тексті промови виконує кілька фу-
нкцій: текстотвірну, акцентуаційну, репрезентативну (політична позиція ад-
ресата) та експресивну. 

Список використаних джерел: 
1. Дворник Н., ПриходькоН. Антитеза як один з найпоширеніших ху-

дожніх засобів в політичному дискурсі (на матеріалі політичних звернень 
Джона Кенеді). Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспі-
льства:  матеріали Всеукр. наук. конф. викладачів, аспірантів, співробіт-
ників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комуні-
кацій (Суми, 21–22 квітня 2014 року). 2014. С. 16–18. 

2. Галаур, С. П., Якубенко І. В. Художній політичний дискурс і його ре-
гулятивний вплив. Лінгвістичні студії. 2020. Вип. 40 (2). С. 41–48. 

3. Промова Президента Володимира Зеленського з нагоди 30-ї річниці 
незалежності України. URL: https://www.president.gov.ua-/news/promova-
prezidenta-volodimira-zelenskogo-z-nagodi-30-yi-rich-70333 (дата звернення 
06.05.2022). 

4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. 
Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с. 

https://www.president.gov.ua-/news/promova-prezidenta-volodimira-zelenskogo-z-nagodi-30-yi-rich-70333
https://www.president.gov.ua-/news/promova-prezidenta-volodimira-zelenskogo-z-nagodi-30-yi-rich-70333




 

 

Наукове видання 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:  

ВИКЛИК ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ 
 

Збірник матеріалів  

VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

19-20 травня 2022 р., м. Полтава 

 

 

 

Відповідальний редактор – Руслан Басенко 

Комп’ютерний набір – автори рукописів 

  

  

 

 

 

Електронне видання 

Підписано до оприлюднення 19.07.2022 р.  

Формат 60х84/16. Гарнітура Georgia 

Ум. друк. арк. 46,7 

 

 

 

 

 

 


