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Шановні колеги!
Слава Україні! Героям Слава!
Вашій увазі репрезентовані
матеріали
ХХІV-ої
міжнародної
науково-практичної
конференції
«Сучасні аспекти модернізації науки:
стан,
проблеми,
тенденції
розвитку» (07 вересня 2022 року, м.
Орхус (Данія)).
На сьогодні, багато хто із
науковців стали на захист Вітчизни
зі зброєю в руках у лавах Збройних
Сил України, Територіальної оборони і правоохоронних органів, інші ж
продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов’язки для
розбудови вітчизняної освіти та науки у час війни.
Дозвольте подякувати Вам за той внесок, який Ви робите в
розвиток державно-управлінських, правових, соціальних і гуманітарних
наук, за ті рекомендації, що Ви надаєте за результатами досліджень.
Маю надію, що Ваші наукові розробки та пропозиції знайдуть
своїх вдячних послідовників і стануть корисними для практичного
втілення й реалізації задля розвитку науки та освіти в Україні.
Бажаю Вам плідних наукових дискусій, професійного натхнення
та задоволення від реалізації Ваших творчих задумів та ідей!

З повагою
Проректор Національного Авіаційного Університету,
доктор наук з державного управління,
професор, Заслужений юрист України
Євген Романенко
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Шановні колеги і друзі!
Слава Україні! Героям Слава!
Матеріали ХХІV-ої міжнародної
науково-практичної
конференції
«Сучасні
аспекти
модернізації
науки: стан, проблеми, тенденції
розвитку» (07 вересня 2022 року, м.
Орхус (Данія)) виходять у час, коли
наша держава виборює право на
незалежність,
на
те,
щоб
продовжувати будувати власну
суверенну державу.
Важлива роль у боротьбі за
свободу України належить вченим, одні з яких стали до лав
Збройних Сил України, Територіальної оборони і інших військових
формувань, а інші - самовіддано продовжують розвивати
дослідження у різних галузях науки.
Матеріали
наших
щомісячних
науково-практичних
конференцій відкриті для оприлюднення нових і корисних для
відродження України теоретичних та прикладних аспектів
публічного управління, економіки, права, соціальної педагогіки,
психології, медицини з метою їх впровадження у європейський
науково-освітній простір.
Від душі бажаю миру, здоров’я, щастя, нових творчих
звершень, успіхів, удачі!

З повагою,
директор Видавничої групи «Наукові перспективи»,
кандидат наук з державного управління,
доцент
Ірина Жукова
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СЕКЦІЯ 1.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ,
САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
Романенко Є.О.
доктор наук з державного управління, професор,
Заслужений юрист України, проректор,
Національний авіаційний університет,
м. Київ, Україна
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО
СТАНУ
В умовах воєнного стану критично важливим є
забезпечення належного та безперервного функціонування
органів місцевого самоврядування та державної служби.
Особливо актуальною є потреба в оперативному прийнятті
рішень, які безпосередньо впливають як на життєздатність
територіальної
громади
(її
спроможність
якісно
опрацьовувати
виклики
воєнного
часу),
так
і
обороноздатність і безпеку територіальних громаді і держави
на тлі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації
проти України [1]. Таким чином, існує потреба у прискоренні
прийняття управлінських рішень в умовах війни,
забезпечення
безперервності
функціонування
органів
публічної влади на усіх рівнях.
З метою врегулювання особливостей здійснення
повноважень органів місцевого самоврядування в умовах
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воєнного стану 9 квітня 2022 року у Верховній Раді було
зареєстровано за №7269 проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо
функціонування місцевого самоврядування у період дії
воєнного стану.[2] 21 квітня проект закону було розглянуто в
першому читанні із скороченим строком підготовки, а 12
травня прийнято в цілому (за №2259-IX від 12.05.2022 вже
під назвою «Про внесення змін до деяких законів України
щодо функціонування державної служби та місцевого
самоврядування у період дії воєнного стану»).
Найважливіші правила, які встановлює Закон, є такими:
1) в умовах воєнного стану сільський, селищний,
міський голова територіальної громади, на території якої не
ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення
військової адміністрації населених пунктів, має право, з
обов’язковим інформуванням керівника відповідної обласної
військової адміністрації, приймати низку важливих рішень;
2) у разі затвердження сільським, селищним, міським
головою
тимчасової
структури
органів
місцевого
самоврядування, щодо працівників, посади яких не входять
до тимчасової структури, оголошується простій (або їх
переводять, за згодою) на рівнозначну або нижчу посаду).
Таким працівникам дозволяється займатись іншими видами
діяльності, в тому числі підприємницької, протягом періоду
дії тимчасової структури органів місцевого самоврядування,
яка не може функціонувати більше 30 днів після припинення
або скасування воєнного стану;
3) в умовах воєнного стану сільський, селищний,
міський голова, керівник виконавчого органу місцевого
самоврядування має право призначати осіб на посади в
органах місцевого самоврядування, керівників комунальних
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
управління відповідного органу місцевого самоврядування на
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підставі поданої заяви, заповненої особової картки
встановленого зразка та документів, що підтверджують
наявність у таких осіб громадянства України, освіти та
досвіду роботи згідно з вимогами законодавства,
встановленими щодо відповідних посад;
4) у разі утворення військової адміністрації населеного
пункту повноваження сільської, селищної або міської ради, її
виконавчих органів протягом дії воєнного часу та 30 днів
після його припинення або скасування здійснюються такою
військовою адміністрацією, а повноваження сільського,
селищного, міського голови здійснюються начальником
відповідної військової адміністрації;
5) у період дії воєнного стану особливості надання
адміністративних послуг та інших публічних послуг в
територіальних громадах, на територіях яких ведуться бойові
дії, можуть визначатись центральними органами виконавчої
влади, що забезпечують формування державної політики у
сфері надання відповідних послуг;
6) особа, яка претендує на зайняття посади в органах
місцевого самоврядування, посади керівника комунального
підприємства, установи, організації, в умовах воєнного стану
не подає декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, документ
про підтвердження рівня володіння державною мовою та
щодо такої особи у цей період не здійснюється спеціальна
перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання
корупції», та перевірка, передбачена Законом України «Про
очищення влади»;
7) протягом дії воєнного стану та 30 днів після його
припинення або скасування повноваження обласних (у разі
тимчасової окупації або оточення адміністративного центру
області) та районних рад здійснюються відповідними
обласними та районними військовими адміністраціями;
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8) обласні військові адміністрації за погодженням з
Генеральним штабом Збройних сил України визначають
територіальної громади, на території яких ведуться бойові дії,
а також населені пункти, які є оточеними. [2]
Верховна Рада дозволила Президенту України на час
війни достроково припиняти повноваження мерів, сільських,
селищних міських голів з посади на час війни в разі наявності
фактів про незаконне звільнення земельної ділянки від
тимчасових споруд.
Законом розширюються повноваження сільського,
селищного міського голови на час війни. Встановлюється, що
у період дії воєнного стану сільський,селищний, міський
голова територіальної громади, на території якої не ведуться
бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової
адміністрації населеного пункту (населених пунктів),
виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного
стану
може
прийняти
рішення,
з
обов’язковим
інформуванням начальника відповідної обласної військової
адміністрації протягом 24 годин, щодо:
1) звільнення земельних ділянок комунальної власності
від незаконно розміщених тимчасових споруд, у тому числі
тих, що були встановлені, але не введені в експлуатацію у
встановленому законодавством порядку;
2) обстеження будівель і споруд, пошкоджених
внаслідок бойових дій. Обстеження будівель і споруд,
пошкоджених внаслідок бойових дій, здійснюється
відповідно до Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності";
3) демонтажу будівель і споруд, які за результатами
обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що
становлять загрозу життю людей (крім об’єктів оборонного і
спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та
об’єктів, на які поширюється дія Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку").
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Також сільський селищний міський голова, голова ОТГ
може одноосібно ухвалити рішення щодо:
1) передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на
потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення
заходів правового режиму воєнного стану;
2) створення установ з надання безоплатної первинної
правової допомоги, призначення на посади і звільнення з
посад керівників таких установ, залучення фізичних чи
юридичних осіб приватного права до надання безоплатної
первинної правової допомоги;
3) боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;
4) поводження з небезпечними відходами.
Разом з тим в разі виявлення фактів порушень з боку
сільського, селищного, міського голови під час виконання
вказаних повноважень, Конституції чи законів України
начальник обласної військової адміністрації за погодженням з
Генеральним штабом Збройних Сил України порушує перед
Президентом України питання про утворення військової
адміністрації населеного пункту (населених пунктів).
Згідно до статті 79 закону про місцеве самоврядування
повноваження сільського, селищного, міського голови
припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з
посади з дня набрання чинності актом Президента України
про утворення відповідної військово-цивільної, військової
адміністрації населеного пункту.
Верховна Рада також дозволила Президенту України на
час війни відстороняти від посади голів обласних та районних
державних адміністрацій та Генерального прокурора
України.. Законом вносяться зміни до статті 11 закону про
правовий режим воєнного стану і встановити, що «Президент
України у період дії воєнного стану може прийняти рішення
про відсторонення від займаної посади посадової особи,
призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено
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до його повноважень, та покладення на відповідний період
виконання обов’язків на іншу особу. Особа, на яку
покладається виконання обов’язків відповідно до цієї
частини, повинна відповідати вимогам, визначеним законом
для зайняття відповідної посади, з урахуванням положень
цього закону»
Згідно до 106 статті Конституції України Президент
України призначає та звільняє з посади за згодою Верховної
Ради Генерального прокурора України. Згідно до закону про
місцеві державні адміністрації Глава держави призначає та
звільняє з посади за погодженням з урядом голів обласних та
районних державних адміністрацій.
Цим же документом законодавчі на час війни
розширили і власні повноваження для звільнення, зокрема
Уповноваженого ВР з прав людини або міністрів.
Передбачається, що Верховна Рада у період воєнного стану
може висловити недовіру посадовцям, яких призачає (за
винятком посадових осіб, призначення на посади та
звільнення з посад яких здійснюється Верховною Радою
України за поданням Президента України або Кабінету
Міністрів України).
Питання про висловлення недовіри може бути
ініційовано Головою Верховної Ради України або не менш як
однією четвертою народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради України. Таке
питання розглядається на пленарному засіданні Верховної
Ради України невідкладно згідно з Регламентом Верховної
Ради України, без урахування процедур, передбачених
спеціальними законами, що визначають правовий статус
відповідних посадових осіб. Рішення про висловлення
недовіри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість від конституційного складу Верховної Ради
України. Висловлення Верховною Радою України недовіри
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має наслідком звільнення посадової особи із займаної
посади.[2]
Висновки. Застосування закону дозволить запобігти
втраті керованості державою в умовах воєнного стану.
Список використаних джерел:
1. Романенко Є.О. Збитки України внаслідок вторгнення
Рф //Moderní aspekty vědy: XX. Díl mezinárodní kolektivní
monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká
republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str.14-31
2. Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим
воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у
період дії воєнного стану: проект Закону від 09.04.2022 № 7269
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74072
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Inozemtseva O.B.
doktor administracji publicznej
Zastępca kierownika Działu edukacji i nauki
Departamentu kadr
Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych,
Kijów, Ukraina
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY
DOSKONALENIA PAŃSTWOWEGO
ZARZĄDZANIA POLITYKĄ KADR SŁUŻBY
OBRONY CYWILNEJ
Dzisiejsze społeczeństwo ukraińskie znajduje się w stanie
nieustannego poszukiwania optymalnego modelu ustrojowego i
skutecznych sposobów rozwiązywania problemów społecznopolitycznych i społeczno-gospodarczych charakterystycznych dla
krajów o gospodarce przejściowej. Zależy to przede wszystkim od
specjalistów, którzy w wystarczającym stopniu posiadają
niezbędną wiedzę i umiejętności niezbędne do ich realizacji.
V. Andryushchenko, V. Bakumenko, S. Dombrovska,
I. Kaleniuk, V. Kozubnyak, T. Lukina, V. Ogarenko,
N. Ostroverkhova, N. Protasova, V. Sadkovy i inni naukowcy
dokładnie przestudiowali rozwój i analizę problemów zarządzania
polityką kadr służby obrony cywilnej, współczesnej edukacji, jej
perspektywy rozwoju, charakterystykę modelu edukacji i
zagadnienia jej zarządzania,.
Globalne przemiany gospodarcze, polityczne i społeczne,
jakie zachodzą w dzisiejszym świecie, wyniosły system ochrony
ludności państwa poza zwykły model zapewniania przez
człowieka i naturalnego bezpieczeństwa obiektów gospodarczych i
obywateli za pomocą sił i środków centralnych, oraz lokalnych
organów wykonawczych i jednostek ratowniczych postawionych
w ich dyspozycji podczas likwidacji skutków sytuacji
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nadzwyczajnych. Coraz więcej uwagi poświęca się wspólnym
działaniom prewencyjnym, czyli zapobieganiu zagrożeniom
wywołanym przez człowieka i naturalnym w ścisłej współpracy
międzynarodowej [1].
Zmiany te w najbliższych latach będą miały ogromny wpływ
na funkcjonowanie ujednoliconego państwowego systemu
ochrony ludności Ukrainy i jego strukturę, stan zapewnienia
bezpieczeństwa naturalnego i spowodowanego przez człowieka
oraz niesienie pomocy ludności dotkniętej skutkami katastrofy.
Należą do nich przede wszystkim procesy globalizacji zarządzania
strategiami gospodarczymi i środowiskowymi, takie jak rozwój
eko- i biotechnologii, procesy transnarodowe i transgraniczne,
rozwój nowych, nowoczesnych technologii innowacyjnych itp.
Nie mniej istotny społecznie jest wzrost częstotliwości i
skutków sytuacji awaryjnych o charakterze antropogenicznym,
czemu sprzyja zużycie głównych środków produkcji i ich
nieracjonalne wykorzystanie, niewystarczające finansowanie
środków na naprawy kapitałowe i bieżące potencjalnie
niebezpiecznych obiektów gospodarki narodowej [2].
Mając na uwadze pewną zamkniętość i zaangażowanie
społeczeństwa sowieckiego i postsowieckiego, powszechne stało
się zaniedbywanie osiągnięć i doświadczeń większości krajów
europejskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem naturalnym
i sztucznym, zarządzania ryzykiem sytuacji nadzwyczajnych w
gospodarki państwowej, co w pewnym stopniu wpłynęło na
poziom kształcenia specjalistów w dziedzinie ochrony ludności, w
szczególności jej treści, form i ciągłości wraz z rozwojem systemu
wielopoziomowego kształcenia zawodowego.
W procesie badania stanu szkolenia kadry kierowniczej i
specjalistów w dziedzinie obrony cywilnej Ukrainy, a także
badania mechanizmów funkcjonowania branżowego organu
zarządzającego edukacją zidentyfikowano dość poważne
problemy, których rozwiązanie będzie wymagać znacznych
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wysiłków zarówno w zakresie polityki kadrowej, zarządzania
personelem, jak i zreformowania systemu szkolenia specjalistów
ratownictwa, którzy zapewnią bezpieczeństwo ludności i
terytoriów podczas ewentualnego oddziaływania niebezpiecznych
czynników naturalnych i antropogenicznych.
Tak więc kadra kierownicza w dziedzinie obrony cywilnej
państwa (urzędnicy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym)
kształcona jest obecnie jedynie na poziomie kształcenia
podyplomowego. Formy takich szkoleń (doskonalenie tematyczne,
seminaria krótkoterminowe, zaawansowane kursy szkoleniowe,
specjalizacje) nie stały się obowiązkowe dla kierowników
terytorialnych organów zarządzania Państwowej Służby Ukrainy
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Dobór do szkolenia zawodowego
tych specjalistów nie zawsze jest uzasadniony i skupia się głównie
na metodach formalnych. Ponadto profesjonalny dobór kadry
kierowniczej w zakresie ochrony ludności powinien opierać się
również na ocenie ich kompetencji, poziomu przygotowania
zawodowego, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, całego
zestawu cech psychologicznych, biznesowych i moralnych
kandydatów na stanowiska kierownicze [3].
Z punktu widzenia administracji państwowej jednym z
ważnych czynników doskonalenia mechanizmów zarządzania
kształceniem specjalistów obrony cywilnej jest rozwój
konstytucyjnych standardów państwowych i branżowych
szkolnictwa wyższego, a także standardów kształcenia
szkolnictwa wyższego z zakresu Państwowej Służby Ukrainy
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Naszym zdaniem należy określić
główne zasady konstrukcji określonych norm:
celowość - kolejność realizacji wymagań aktów
ustawodawczych Ukrainy dla wszystkich elementów wsparcia
normatywnego, edukacyjnego i metodologicznego dla szkolenia
specjalistów w dziedzinie ochrony ludności i bezpieczeństwa
życia na odpowiednim poziomie wykształcenia i kwalifikacji;
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prognostyka – kształtowanie treści edukacji, które zapewnia
zdolność osoby do rozwiązywania określonych (w zależności od
dziedziny) zadań aktywności, które mogą pojawić się w
przyszłości;
produkcyjność – ciągłość i kolejność realizacji etapów
opracowywania i wdrażania dokumentacji normatywnej i
edukacyjno-metodologicznej regulującej edukację branżową;
diagnostyka – zapewnienie możliwości oceny stopnia
realizacji i skuteczności celów edukacji branżowej i szkolenia
zawodowego ratowników.
Takie wnioski opierają się na założeniu, że wszechstronny
rozwój systemu obrony cywilnej państwa zależy w dużej mierze
od szeregu obiektywnych i subiektywnych czynników.
Najważniejszymi z nich, naszym zdaniem, są optymalna struktura
organizacyjna organów i jednostek ochrony ludności, skuteczność
ich wykonywania powierzonych im zadań zapewniających
bezpieczeństwo ludności, terminowość i skuteczność działań,
strategiczne i operacyjne planowanie środków ochrony ludności,
gospodarowanie środkami przeznaczonymi na likwidację skutków
wypadków i katastrof spowodowanych przez człowieka, klęsk
żywiołowych, racjonalność przeznaczania środków finansowych
na te cele, a także zdolności sektorowego systemu edukacji
zapewnienie organom zarządzającym i jednostkom obrony
cywilnej przeszkolonych specjalistów w zawodach ratowniczych o
różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacji [4].
W ten sposób problemowe studium współczesnego stanu
zarządzania
państwowego
systemem
kształcenia
kadr
kierowniczych i specjalistów Państwowej Służby Ukrainy ds.
Sytuacji Nadzwyczajnych udowodniło, że brak systematycznego
opracowania teoretycznych zasad i wniosków dotyczących
rozwoju krajowego kształcenia specjalistów z zakresu ochrony
ludności i bezpieczeństwa życia nie pozwala na racjonalne
rozwiązywanie problemów zarządzania określoną edukacją oraz
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nie zaspokaja zarówno współczesnych potrzeb społecznych, jak i
wymagań międzynarodowych norm i standardów. Dalszy rozwój
edukacji branżowej w zakresie ochrony ludności wymaga
uzasadnienia głównych zapisów koncepcji prospektywnej oraz
określenia zasad zarządzania edukacją branżową w świetle
najlepszych doświadczeń międzynarodowych i najlepszych
osiągnięć krajowych.
Lista referencji:
1. United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.unocha.org/aboutus/who-we-are.
2. Implementation of the International Strategy for Disaster
Reduction. Report of the Secretary – General: A/64/280. – UN,
2017. – 28 p.
3. Cyomin S. V., Reznikova O. O. Problemy reformy
systemu szkolenia kadr dla sektora bezpieczeństwa i obrony
Ukrainy / Polityka wewnętrzna - 1, 2017.
4. Novakova O.V. Formowanie elity politycznej jako czynnik
modernizacji społeczeństwa // Rozwój procesów edukacyjnych i
kształcenie obywatela w kontekście integracji europejskiej. – Ługańsk:
Wydawnictwo Wołodymyr Dal SNU, 2004. – 286 s.
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науково-дослідного центру цивільного захисту,
Інститут державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту,
м. Київ, Україна
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СФЕРІ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Євроінтеграційні перетворення, розпочаті Україною у
2014 р. із підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, стали
передумовою видозміни національної стратегії цивільного
захисту (далі –– ЦЗ) відповідно до стандартів країн-членів ЄС
та деяких розвинених країн світу.
Регуляція ЦЗ конгломерату на вітчизняному рівні
здійснюється переважно посередництвом Кодексу цивільного
захисту України № 5403-VI від 02.10.2012 р. (ред. від
06.08.2022 р.), та частково –– Закону України «Про правовий
режим надзвичайного стану» № 1550-III від 16.03.2000 р.
(ред. від 16.06.2022 р.).
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Потрібно відзначити, що проблемою вітчизняної
структури ЦЗ є регулярна невідповідність інституційної та
нормативної складових сфери. Наприклад, концепт роботи
ДСНС України не регламентується профільним нормативним
документом
регламентується
т.
зв.
«дотичним
законодавством», як-от Закон України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» № 877-V від 05.04.2007 р. (ред. від 06.08.2022 р.),
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
№ 2245-III від 18.01.2001 р. (ред. від 06.08.2022 р.), Закон
України
«Про
захист
людини
від
іонізуючого
випромінювання» № 15/98-ВР від 14.01.1998 р. (ред. від
24.02.2020 р.) та ін.
На відміну від України, у ЄС питання ЦЗ розглядається
крізь призму законодавчої та інституційно-доктринальної
площин водночас. У 2001 р. Єврокомісією було створено
Механізм цивільного захисту ЄС (EU Civil Protection
Mechanism), що концептуалізує питання кооперації країнчленів Союзу щодо попередження, превенції надзвичайних
ситуацій (далі –– НС) та нівелювання наслідків останніх.
Держави-члени ЄС, а також т. зв. «асоційовані країни»
(Україна, Молдова, Грузія, Албанія, Північна Македонія,
Туреччина) можуть запросити «допомогу» («assistance») у
боротьбі із НС та іншими обставинами непереборної сили
(яскравий приклад –– збройна агресія РФ проти України від
24.02.2022 р. та гуманітарна, військова допомога від
країн-членів ЄС як ЦЗ-відповідь) [1].
Окрім того, на виконання плану ЦЗ у ЄС працюють два
сервіси –Координаційний центр реагування на надзвичайні
ситуації (Emergency Response Coordination Centre –– ERCC) та
Європейський пул цивільного захисту (European Civil
Protection Pool –– ECPP). До компетенції ERCC належить
експертний моніторинг (перевірка) необхідності екстреної
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підтримки у сфері ЦЗ в окремих державах ЄС та за межами їх
територій в рамках міжнародних домовленостей, інвентарне
забезпечення (літаки для гасіння пожеж, пошуковорятувальні та медичні бригади) тощо. Сфера діяльності ECPP,
в свою чергу, включає планово-координаційну діяльність
задля оперативної респонденції на НС у ЄС та поза межами
Союзу. Водночас, державам-членам ЄС та державамучасницям ECPP дозволяється залучення національних
коштів задля ефективізації роботи Європейського пулу
цивільного захисту.
Враховуючи вищевикладене, корисним для України можна
вважати власне ЦЗ-структуру, що формується на безбар’єрних,
інтернаціональних,
оперативно-ефективних
наративах
державного управління. В той же час, складність імплементації
механізмів ЦЗ ЄС у вітчизняне правове поле полягає у
відмінностях доктрини (Україна –– акцент на законодавство; ЄС
–– акцент на механізми ЦЗ та субдопоміжні елементи їх
впровадження).
Зазначена
проблема
опосередковано
демонструється ступенем виконання підсегменту «Навколишнє
природне середовище та цивільний захист» (66%) відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 21.03.2014 р.
(прогрес від 01.11.2014 р. –– дотепер, дані онлайн-порталу КМУ
«Пульс Угоди») [2].
Своєрідним та ефективним відносно імплементації у
правове поле України автору вбачається система ЦЗ, що
свого застосовувалась у Великобританії (наразі реалізується
із урахуванням часових видозмін). У період загрози Холодної
війни (Cold War) у 1949 р. ВБ створила т. зв. «Корпус
цивільної оборони» (The Civil Defence Corps –– CDC), до
компетенції котрого було віднесено контроль «національної
безпеки» (на соціальному, хімічному, громадському, НС
рівнях тощо). Орган було ліквідовано у 1968 р. –– натомість,
йому на зміну прийшло «Об’єднання цивільного захисту»
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(UK Civil Defence Association), що функціонує донині.
Принагідно відмічу, що «Корпус цивільної оборони» (Civil
Defence Corps) наразі функціонує у незмінному вигляді на
Британських островах (Корпус цивільної оборони острова
Мен –– Isle of Man Civil Defence Corps та самоврядна
Цивільна оборона Ірландії –– Civil Defence Ireland). У якості
юридико-правового рецепіювання політики ВБ, деякі країни
(США, Австралія) створили національні Корпуси цивільної
оборони (National Civil Defence Corps), що функціонують на
громадсько-ініціативних засадах та покликані попереджувати
«цивільні надзвичайні ситуації» на кшталт повеней,
землетрусів, збройних конфліктів (вторгнень), громадських
заворушень та ін. [3].
Для України окреслений інституційний прецедент ВБ
виглядає імовірніше застосовним. Частково сформований
нормативний базис, що перебуває на стадії розробки (Кодекс
цивільного захисту України та інші профільні нормативні
документи) та робота ДСНС потребують сегментарної
підтримки : такою можна вважати перспективну роботу щодо
створення Корпусів цивільної оборони –– людиноцентризморієнтованих формувань, що реалізують демократичні,
соціальні, правові трактати державної політики України,
закладені у Основному законі –– Конституції України.
Таким чином, впровадження розвиткового ЦЗ-досвіду ЄС
та деяких розвинених країн світу (Великобританія) в Україні
потребує покращеного стратегічного управління –– себто
компілятивного поєднання інституційної та законодавчої
складових ЦЗ задля максимальної ефективізації останніх.
Список використаних джерел:
1. European Commission : EU Civil Protection Mechanism //
EU official website // Режим доступу : https://civil-protection-
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РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
Введеня із 24 лютого в Україні воєнного стану через
немотивовану збройну агресію РФ суттєво обмежило низку
конституційних прав громадян, включаючи право на участь в
управлінні державними справами і на безпосереднє
здійснення місцевого самоврядування. З іншого боку,
обмеження цих прав і свобод людини не є тотожним їх
скасуванню. Демократія участі продовжує ефективно
функціонувати на загальнонаціональному та місцевому
рівнях на більшості території нашої держави.
При міністерствах і центральних органах виконавчої
влади продовжують діяти громадські ради, найбільш важливі
проєкти нормативно-правових рішень проходять громадські
обговорення, а електронні звернення до Президента України
демонструють зацікавленість громадян з багатьох питань,
пов’язаних із протистоянням України російській агресії. Як
уже нами зазначалось у попередній публікації, соціальна
активність громадян в формуванні чутливих напрямків
формування та реалізації державної політики і управління в
Україні в умовах воєнного стану, поряд із самовідданою
роботою українців, є своєрідним «мирним фронтом», який
сприяє соціальній мобілізації громадян для героїчної оборони
України [1, с. 145].
Іще більшу популярність демократія участі (місцеві
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ініціативи, громадські слухання, загальні збори жителів,
партисипаторні бюджети, діяльність органів самоорганізації
населення та ін.), починаючи із 2014 року має в
територіальних громадах України [2]. У цьому контексті
погодимося із вітчизняними правознавцями, що сучасна
українська місцева партиспаторна демократія - це «легальні

т а легіт имні форми безпосередньої участ і громадян у
публічному ж ит т і на місцевому рівні, які дозволяют ь і в
подальшому забезпечуват и вирішення пит ань і розв’язання
проблем місцевого значення шляхом їх публічного
обговорення, узгодж ення, винесення на публічні слухання
т а/або голосування т ощо» [3, с. 24].
Нині
жителі
територіальних
громад
України
добровільно, за власної ініціативи долучаються до вирішення
питань територіальної оборони від російської агресії та до
відновлення інфраструктури й житлового фонду зруйнованих
окупантами міст, а також для допомоги внутрішньо
переміщеним особам з тимчасово окупованих районів і
районів, де ведуться активні бойові дії.
Зокрема, позитивним і унікальним став досвід
створення в Україні добровольчих формувань територіальних
громад, які відповідно до ст. 1 Закону України «Про основи
національного спротиву», являють собою «воєнізований

підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян
України, які прож ивают ь у меж ах т ерит орії відповідної
т ерит оріальної громади, який призначений для участ і у
підгот овці
та
виконанні
завдань
т ерит оріальної
оборони» [4].

Феноменологія успіху реалізації проекту територіальної
оборони із першого дня військового вторгнення РФ в Україні,
безперечно, заслуговує свого самостійного вивчення.
Відзначимо лише, що для незалежної України досвід
створення боєздатної та ефективної територіальної оборони,
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сформованої на добровільних засадах із числа жителів
територіальних громад став іще одним важливим
індикатором прихильності українців до свободи і демократії,
навіть в умовах воєнного стану.
Особливо важливим, актуальним і соціально чутливим
нині залишається питання розселення та забезпечення
житлом, роботою, одягом, продуктами і теплом внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), кількість яких за різними оцінками
наразі складає в Україні від 7 до 9 млн. чол. Через
активізацію бойових дій улітку цього року в Донецькій,
Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській,
Харківській і Херсонській областях кількість ВПО продовжує
збільшуватися. У зв’язку з цим, усталеною практикою в
Україні стали демократичні ініціативи територіальних громад
щодо надання ВПО житла, формування додаткових робочих
місць, здійснення утеплювальних робіт у приміщеннях для
ВПО. Відповідні рішення все частіше стають предметом
місцевих ініціатив, зібрань територіальних громад і органів
самоорганізації населення на місцях.
Таким чином, історично сформовані, від вічевої
демократії доби Київської Русі – до Революції Гідності,
цінності та принципи демократії залишаються визначальною
складовою правосвідомості та світогляду українців у цілому.
В українців демократія залишається єдиним універсальним
ідеалом. Для нас поділ демократичних режимів на ліберальні,
консервативні, республіканські та ін., характерний для
багатьох держав Західної демократії в XIX – XXI ст.ст., у
силу історичних обставин, не утвердився, як споконвічним. У
цьому сенсі погодимось із К. Одар і Ф. Рено, що концепція
ліберальної
демократії
ґрунтується
на
тому,
що
«конст ит уціоналізм пом’якшує заблуди обраної більшост і.

Прот е слабким пункт ом лібералізму, порівняно з
республіканським ідеалом, залишаєт ься все-т аки його
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нездат ніст ь забезпечит и політ ичну участ ь
Ст арих»)» [5, с. 313].

(«свободу

Це зумовлює прихильність громадян України до
демократичних засад державного управління та місцевого
самоврядування як у мирний період державотворення, так і
під час героїчної оборони від військової агресії РФ, відліком
якої стало 24 лютого 2022 р. Ці цінності властиві й
дослідникам феномену демократії участі (співучасті, чи
дорадчої участі [6, с, 4-5]), чи ж партисипаторної демократії
(Participatory Democracy), яка «передбачає безпосередню

участ ь членів т ерит оріальної громади в управлінні громадою
(або громадян – в управлінні держ авою), т обт о в процесах
підгот овки, ухвалення управлінських рішень т а конт ролю їх
реалізації» [7]. Таким чином, героїчна оборона України не
лише не зупинила розвиток демократії участі, а й визначила
нові сенси, напрямки і форми його розвитку.
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ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНОПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
Політика є важливою структурою публічного
управління, яка створюється окремими людьми для
виконання суспільних цілей. Владні функції та повноваження
здійснюються конкретними особами – політичними лідерами.
Механізм реалізації політичної влади не може діяти без
головної дійової особи – політичного лідера, який посідає
центральне місце у владних відносинах.
Для глибшого розуміння таких складних політичних
явищ, як «політичний лідер» та «політичне лідерство»,
необхідно розглянути поняття «лідер» та «лідерство» у
загальному та широкому значенні. Поняття «лідер» (англ.
«lider») означає провідний, керуючий. Він здатний впливати
на інших людей з метою інтеграції спільної діяльності задля
досягнення групових цілей.
З терміном «лідер» тісно пов’язане інше поняття –
«лідерство». Лідерство виникає, формується та функціонує на
всіх рівнях суспільної організації. Під ним розуміється
складний механізм взаємодії лідерів з іншими особами.
Лідерство також відображає об’єктивну необхідність в
організації спільної діяльності людей. Лідерство існує скрізь,
де є групова, колективна діяльність. Лідерство не лише
провідна ознака всіх організацій, а й конкретний інститут
реалізації влади.
Однією з найрозвиненіших форм лідерства є політичне
лідерство. Політичне лідерство у розгорнутій формі
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розкриває сутність реального механізму політичного
владарювання. Його вивчення дозволяє поглибити знання про
політичну владу.
Політичним лідером найчастіше вважають особистість,
здатну відігравати важливу роль у прийнятті та реалізації
владних рішень у політичному процесі і впливає на
організацію, державу, суспільство в цілому.
Існує більщ суворий підхід до визначення політичного
лідера. Відповідно до нього політичним лідером може
вважатися лише той, хто здатний впливати на перебіг подій
та спрямованість політичних процесів. Лише політичний
лідер здатний трансформувати суспільне життя та змінювати
політичні умови. [2, р. 192] Таким чином, не кожен монарх,
президент, прем’єр-міністр, керівник політичної партії,
парламентарій стає політичним лідером.
Політичний лідер покликаний об’єднувати людей
навколо цілей та цінностей, носіями яких він виступає,
захищати їх інтереси та пропонувати шляхи вирішення
нагальних проблем, бути ініціатором оновлення та розвитку
суспільного життя,
організувати
діяльність людей,
стимулюючи їхнє раціональне самоуправління, брати на себе
відповідальність за реалізацію прийнятих рішень. [1, с. 151]
Однією з найважливіших для людей і суспільства в
цілому є роль політичного лідера в економічному розвитку
держави, що зумовлює індивідуальне і суспільне
благополуччя та стабільність.
Політичне лідерство являє собою взаємодію лідера і
мас, постійний пріоритетний вплив однієї чи кількох осіб, які
займають владні позиції, на все суспільство, організацію чи
групу.
Іншими словами, політичне лідерство – це діяльність,
пов’язана з керівництвом певною спільністю людей у сфері
політики.
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У політичному лідерстві політологи виділяють такі
особливості [2, р. 195]:
1) відсутність у сучасних умовах прямої взаємодії між
лідером та суспільством (посередниками між ними
виступають партії, групи інтересів, ЗМІ, спеціальні структури –
«зв’язки з громадськістю»);
2) багаторольовий характер лідерства (лідер повинен
орієнтуватися на різні соціальні інтереси та потреби,
узгоджувати їх та виправдовувати очікування людей);
3) корпоративний характер лідерства (рішення, що
приймаються лідером, готуються його найближчим
оточенням, експертами тощо);
4) інституціоналізація лідерства (діяльність лідера
обмежена існуючими соціальними відносинами, нормами,
процедурами прийняття рішень).
У структурі політичного лідерства виділяють наступні
важливі компоненти, які визначають його характер:
• індивідуальні риси лідера (природні якості: сила
характеру, воля, рішучість, інтуїція, магнетизм особистості тощо;
професійні якості: аналітичні здібності, уміння швидко та точно
орієнтуватися в ситуації, здатність переконувати та протистояти
чужій думці, ораторське мистецтво, організаторські здібності,
компетентність у прийнятті рішень, готовність до компромісів,
дипломатичність тощо; моральні якості: благородство, чесність,
вірність суспільному обов’язку, турбота про людей, про
суспільне благо і справедливість);
• «інструменти влади», тобто ресурси, які має лідер при
досягненні поставлених цілей (політичні партії, законодавчі
органи, суди, бюрократичний апарат, ЗМІ та інші засоби, що
забезпечують комунікацію лідера з народними масами);
• ситуація, в якій діє політичний лідер і яка впливає на
нього (стабільний чи кризовий розвиток суспільства висуває
на перший план різні проблеми та різні політичні рішення).
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Таким чином, політичний лідер є однією з головних
складових ефективного управління в державі. Саме завдяки
його авторитету та впливу (як формального так і
неформального) залежить якісна складова розробленого та
задекларованого курсу держави.
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ГРОМАДСЬКОСТІ
Еміль Дюркгейм писав: «Колективна діяльність завжди
занадто складна, щоб її міг виразити один єдиний орган –
держава. Крім того, держава занадто далеко від індивідів,
вона підтримує з ними занадто поверхневі і нестійкі
стосунки, щоб мати можливість глибоко проникнути в
індивідуальну свідомость... нація може підтримувати своє
існування тільки в тому випадку, якщо між державою і
окремими людьми впроваджується цілий ряд вторинних груп,
достатньо близьких до індивідів, щоб втягнути їх у сферу
своєї дії, і, таким чином, втягнути їх у загальний потік
соціального життя.» [1; с. 173]. Якщо ж такі групи відсутні у
суспільстві, то воно стикається з недовірою до влади і тоді
виникає конфлікт між громадськістю та державними
службовцями. Цей конфлікт є тріадним: суперечності
виникають всередині суспільства, тому що воно є далеко не
монолітним; всередині влади, оскільки різні її гілки та рівні
можуть мати розбіжні погляди та стратегії щодо розвитку
права та державності; між владою і громадянином, групами,
громадою, народом тощо. Вирішити цю конфліктну природу
можливо завдяки діалогу.
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На сьогоднішній день поняття «діалог» є досить
поширеним у використанні, як на державному рівні, так і на
побутовому рівні, що може призвести до викривлення його
значення, тож для правильного розуміння поняття «діалог»
потрібно правильно його визначити.
У традиційному розумінні цього поняття закладена
«двостороння комунікація, розмова, низка висловлювань двох
або більше осіб на певну тему». У більш широкому
тлумаченні, «діалог – це вільний обмін думками, ідеями або
точками зору щодо специфічного предмета з метою
досягнення розуміння». У контексті вивчення діалогу через
призму публічного управління,
вектор
тлумачення
переноситься на побудову двостороннього діалогу між
державними службовцями та громадянським суспільством,
що є зацікавленою стороною стосовно певного питання, що
стосується суспільного життя[4; с. 2].
Гарольд Сандерс пише, що «діалог – це процес
справжньої взаємодії, завдяки якій люди слухають один
одного досить глибоко, так, щоб змінитися від того, що вони
дізнаються. Кожен намагається сформувати власну картину
занепокоєнь інших, навіть якщо розбіжності у поглядах
зберігаються. Жоден учасник не відмовляється від своєї
ідентичності, але кожен визнає правдивість тверджень інших
людей»[2; с. 238].
Досліджуючи поняття «діалог» варто розглянути
розуміння термінів «діалог» та «медіація», оскільки як
зазначає керівник Центру досліджень медіації та діалогу
Т. Кисельова у своїй статті «Поняття та основні тренди
діалогу як механізму вирішення конфліктів і прийняття
рішень в Україні» вони часто використовуються як синоніми:
«проведення діалогів третіми сторонами підпадає під поняття
«медіація миру», оскільки воно має багато спільного з
медіацією, особливо її фасилітаційний стиль». У той же час,
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медіація намагається досягти істотних домовленостей, які
вирішують основні проблеми конфлікту, а головна мета
діалогу – навчитися більше та краще зрозуміти погляди та
потреби опонента і тим самим трансформувати відносини,
створити довіру і, таким чином, сформувати основу для
подальших домовленостей[2; с. 237].
Науковці Консорціуму з Дослідження Конфліктів
стверджують, що «на відміну від медіації, в якій метою,
зазвичай, є врегулювання суперечки, мета діалогу, як
правило, просто покращити міжособистісне розуміння та
довіру» [2; с. 237].
Гарольд Сандерс зазначає, що метою переговорів та
посередництва є формальна письмова угода, метою ж діалогу
є змінені відносини: «Результат переговорів є визначальним і
таким, що задовольняє інтереси через конкретні спільно
узгоджені домовленості, тому для проведення переговорів
потрібні сторони, які готові досягти згоди. Результатом
діалогу є створені нові людські та політичні можливості для
вирішення проблем. Діалог може бути плідним, залучивши
учасників, які ще не готові до переговорів, але, в той же час,
не хочуть, щоб тривали деструктивні відносини. Переговорні
угоди, як правило, пов’язані із матеріальним – тим, що можна
поділити, визначити різними способами. Діалог може змінити
відносини таким чином, що створюються нові підстави для
взаємоповаги та співпраці» [2].
Дослідники з Програма розвитку ООН у своєму
матеріалі «Чому діалог має значення для запобігання
конфліктам та побудови миру» зосереджують увагу на тому
факті, що «діалог наголошує на довгостроковій перспективі,
інші форми, як правило, зосереджуються на симптомах, а не
на першопричинах проблем» [2; с. 238].
Розглядаючи діалог як механізм взаємодії державних
службовців та громадськості науковці визначають ряд
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причин, що стримують цю взаємодію: низька активність та
інертність
громадськості,
недосконалість
положень
законодавчих актів на основі яких здійснюється діалог,
формалізований характер і незначний ефект діяльності
існуючих механізмів взаємодії влади та громадськості;
відсутність довіри до державної влади з боку громадськості; з
іншого боку – іноді скептичне ставлення державних
службовців до комунікацій з організаціями громадянського
суспільства; недостатня інформаційна відкритість органів
державної влади.
Визначаючи основні моделі взаємодії органів державної
влади з громадськістю у різних суспільствах А. Халецький
аналізує у них місце діалогу як механізму взаємодії
державних службовців та громадськості, дослідник виділяє
три такі моделі[6]. Перша з них це модель владарювання і
підпорядкування – за такою моделлю взаємодія держави з
суспільством будується у державах тоталітарного режиму. За
такої моделі відсутнє місце діалогу. Наступною є перехідна
модель, яка характерна для держав, які трансформують
режим правління до демократичного, що зумовлює потребу у
побудові діалогу між органами державної влади та
громадянським суспільством, яке перебуває у процесі
формування. Цей діалог є необхідним, бо держава не
зацікавлена у формуванні такої культури управління та
взаємодії, при якій сторони були б вороже розділені. Третьою
моделлю є управлінська модель – за такої моделі
громадськість взаємодіє з державою як клієнт, що отримує
послуги, а відбувається це за допомогою підписання угод,
довгострокових контрактів, перманентної інформаційної
взаємодії, а також участь в законотворчому процесі, розробці
і здійсненні соціальних проектів, тощо. Власне, суттю такої
моделі є ведення партнерського діалогу між органами влади і
громадянським суспільством[6].
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Підсумовуючи можна стверджувати, що діалог є
дотичним до інших механізмів альтернативного вирішення
спорів, певним чином доповнює їх, часто є одним з етапів,
проте, метою діалогу все ж виступає не вирішення конкретної
проблеми, а більш глибоке розуміння та сприйняття сторонами
тієї чи іншої проблеми, а також їхні відносини між собою.
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Шандрик В.І.
кандидат наук з державного управління,
директор,
ТОВ "В. С. Проект"
м. Київ, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СВІТОВИХ
СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Цифровізація (діджиталізація), як домінуючий в
глобальному інформаційному просторі тренд, обумовлює
бурхливий
розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій та появу нових і нових цифрових інструментів,
платформ та програмного забезпечення, спрямованих на
забезпечення подальшого розвитку процесів публічного
врядування, зокрема переходу до нових моделей державного
управління: "сервісної держави", "цифрового уряду",
"розумного урядування" тощо.
Уперше концепція “Ери цифрового врядування” (Digital
Era Governance) була запропонована в 1991 р. П. Данлеві,
Х. Маргетсом, С. Бастоу та Дж. Тінклером як перехід від
“Нового державного управління” (New Public Management) до
більш сучасного “цифрового” управління на основі "клієнтоорієнтованій" цілісності (холізмі – філософії цілісності, що
лежить в основі реорганізації управління для забезпечення
потреб всіх клієнтських груп) та цифровізації (використання
потенціалу цифрового зберігання інформації та цифрових
комунікацій для трансформації управління) [1, c. 6].
В Європі лідерами в переході до повної цифровізації
систем публічного врядування визнаються Данія, Велика
Британія та Естонія. Так, вже з 2004 року Данія активно
інвестує в діджиталізацію органів державної влади. А з 2015
року взаємодія громадян і бізнесу з державними органами
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здійснюється тільки через інтернет. Органи влади на рівні
країни і муніципалітети пов'язані в єдину мережу, що
дозволяє взаємодіяти з усіма відомствами за допомогою
єдиного особового рахунку. Кожен орган державної влади
або державний службовець може бути доступний онлайн, і
кожен громадянин має конкретний цифровий підпис для
«підписання» важливих документів [2, c. 195].
Ще одним лідером у впровадженні "цифрового уряду" є
Велика Британія, яка у 2017 році представила нову стратегію
розвитку цифрових технологій (Digital Strategy) у семи
сферах розвитку "провідної цифрової економіки" у світі, де
одним із напрямків є "цифрове уряд". Відповідно до Стратегії
трансформації Уряду виділяють 5 основних цілей його
реалізації (досягнення):
1) надання цифрових послуг світового класу та
трансформація методів роботи уряду, від переднього плану до
бек-офісу, сучасним та ефективним способом;
2) розвиток високих навичок використання ІКТ та
вдосконалення
інтернет-культури
в
громадянському
суспільстві та бізнесі;
3) створення нових цифрових інструментів та
спрощення процедур у державному секторі, підвищення
ефективності роботи державних службовців;
4) більш ефективне використання даних не тільки для
забезпечення прозорості, а й для забезпечення трансформації
державного та приватного секторів;
5) створення, функціонування, ітерація та впровадження
ефективних спільних платформ (основ) цифрового
урядування та використання багаторазових можливостей для
бізнесу для прискорення трансформації на основі спільних
відкритих стандартів, шаблонів [2].
Вартим уваги є досвід такої пострадянської країни, як
Естонія, де ще в 90-х рр. ХХ ст. керівництво держави дійшло
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висновку, що майбутнє цієї країни може залежати виключно
від максимального впровадження в ній Інтернету. У наш час
жителю Естонії для вирішення своїх питань не потрібно
безпосередньо спілкуватися із чиновниками, адже на
сьогоднішній день понад 90% адміністративних послуг в
державному секторі будь-який громадянам може отримати
онлайн всього за декілька хвилин [4, с. 258].
Таким чином, "цифровізація публічного врядування є
процесом реалізації цифрових трансформацій у публічній
сфері (у контексті докорінного пере творення діяльності
органів публічної влади), що приведе до стрибкоподібного
переходу до цифрового врядування (цифрового управління)
шляхом застосування цифрових технологій (інструментів
цифрового робочого місця, штучного цифрового інтелекту
прийняття типових управлінських рішень, blockchain-, smart-,
portal-, cloud-, network-сервісів тощо)" [5, c. 7–8].
Аналітики всесвітньо відомої американської аналітичної
компанії
Gartner, яка спеціалізуються на дослідженнях
ринків інформаційних технологій стверджують, що цифрова
трансформація світових систем публічного врядування
проходитиме п'ять основних етапів: 1) "електронного
урядування"; 2) "Відкритого уряду"; 3) "Датацентричного
уряду"; 4) "Повністю цифрового уряду"; та 5) "Розумного
урядування" [1, с. 67].
Перехід людства до епохи інформаційного суспільства є
швидким і незворотнім, він торкається усіх сфер людської
діяльності й, насамперед, державного та публічного
управління,
де
діджиталізація
буде
відбуватися
прискореними темпами та перетвориться на основний
інструмент реалізації функцій держави й надання
адміністративних послуг. Публічне управління нової епохи
матиме мережевий автоматизований характер, що дозволить
позбутися корупції та суб'єктивізму в процесах ухвалення
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державно-управлінських рішень, підвищити якість надаваних
державними органами послуг громадянам, максимально
скоротити витрати на утримання апарату державних
службовців та в цілому підвищити результативність та
ефективність діяльності органів публічної влади.
Враховуючи євроінтеграційну стратегію розвитку нашої
держави, позитивний досвід країн ЄС щодо цифровізації
держави загалом та сфери надання публічних послуг зокрема
має бути «дорожньою картою» спрямування реформ у
конструктивному руслі.
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СЕКЦІЯ 2.
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кандиидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту,
фінансів, банківської справи та страхування,
Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова
м. Хмельницький, Україна
Мачульська М.М.
студентка,
Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова
м. Хмельницький, Україна
МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Сучасний
етап
розвитку
економіки
України
характеризується
надзвичайно
стрімкими
змінами
зовнішнього середовища, що ставить головний виклик для
систем управління, які повинні забезпечити відповідні
способи, методи та моделі прийняття рішень для
корпоративного управління.
Побудова
стратегії,
стратегічний
менеджмент,
стратегічне лідерство - все це називається стратегічним
менеджментом, тобто процесом, який здійснюють конкретні
люди для визначення та реалізації своєї місії. Іншими
словами, це майбутні умови, до яких прагнуть підприємці, і
завдання стратегічного управління.
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На думку Р. Ф. Бруханського, система стратегічного
управління є тим інструментом, який дозволяє компаніям
виживати в умовах динамічного розвитку зовнішнього бізнессередовища, своєчасно й адекватно реагувати на ці зміни,
прогнозувати їх і активно впливати на розвиток середовища[1].
Для забезпечення ефективного функціонування системи
стратегічного
управління
підприємством
необхідно
удосконалити її обліково-аналітичне забезпечення, виходячи
з визначення її основних вимог, формування інструкцій щодо
налагодження
системи
бухгалтерського
обліку
як
інформаційного
інструменту
підтримки
системи
стратегічного управління компанією.
Стратегічне управління є скрізь: у бізнесі, в особистому
житті, у спорті, у політиці, а також воно перетинається з
бухгалтерією. Деякі фахівці розглядають бухгалтерський
облік
як
інформаційне
забезпечення
стратегічного
управління, інші – лише як його складову. З одного боку,
бухгалтерський облік пасивно слідує стратегії, не впливаючи
на неї, а з іншого боку, бухгалтерський облік відіграє активну
роль у стратегічному управлінні як механізм реалізації
стратегії. І саме через різне співвідношення бухгалтерського
обліку та стратегічного менеджменту менеджери не мають
можливості побудувати єдину концепцію розвитку бізнесу,
що поєднує в собі бухгалтерський облік і менеджмент. Таке
поєднання особливо актуальне в період кризи [3].
Інша ситуація, якщо розглядати бухгалтерський облік
як невід’ємну частину стратегічного управління. Тому,
пропонуємо різні варіанти взаємозв’язку стратегічного
менеджменту та бухгалтерського обліку та своє бачення того,
як бухгалтерський облік може стати ключовим інструментом
у побудові стратегії розвитку бізнесу.
Однією з основних вимог до побудови системи
бухгалтерського обліку як інформаційної бази системи
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стратегічного управління підприємством є необхідність
розгляду основних типів стратегій і типів, пов’язаних з
кожним їх основним видом.
В умовах існування різних інформаційних моделей
приймаються різні типи стратегічних рішень, що призводить
до того, що існують різні погляди на систему бухгалтерського
обліку, яка має сприяти досягненню поставленої мети та
реалізації обраної стратегії [2].
Суть підходу «Система бухгалтерського обліку – об’єкт
стратегії» полягає у використанні даних бухгалтерського
обліку як джерела інформації для побудови стратегії.
Бухгалтерська інформація є надійним сканером результатів
ефективних і неефективних управлінських рішень, у тому
числі пов’язаних із веденням бухгалтерського обліку на
підприємстві.
Стратегія передачі (або аутсорсингу) функцій штатного
бухгалтера для зовнішнього спеціаліста є прикладом
застосування такого підходу. Щоб успішно реалізувати таку
стратегію, керівнику потрібно визначитися з цілями та
планами їх досягнення (наприклад, скорочення витрат на
облікові процедури) і взяти до уваги рекомендації. Крім того,
підприємцю варто розробити набір програм, бюджетів і
перелік процедур, які потрібно виконати, щоб ефективно і
швидко перейти на фрілансерську бухгалтерію: знайти
спеціаліста або аутсорсингову компанію, обговорити умови
співпраці, дати чіткий перелік послуг, встановити кількісні та
якісні вимоги для їх виконання. До того ж важливо не
забувати про постійний моніторинг і контроль для втілення
обраної стратегії організації бухгалтерського обліку на
підприємстві [3].
Суть методу «Бухгалтерський облік як інструмент
інформаційного
забезпечення
процесу
стратегічного
управління» полягає в тому, що бухгалтерський облік є
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опорною підсистемою стратегічного управління, тобто
своєрідним інформаційним генератором для розробки
проєктів, прийняття стратегічних рішень або надійним
джерелом інформації про стратегічний контроль. При цьому
дані бухгалтерського обліку можуть бути доповнені у формі
фінансової та управлінської звітності на основі використання
традиційних альтернативних інструментів бухгалтерського
обліку: оцінка, додаткова аналітика, розкриття додаткових
показників фінансової звітності (у додатку) або розробка
нової управлінської звітності.
Можна сказати, що фінансова звітність є ключовим
інструментом, коли інвестори віддають перевагу тій чи іншій
компанії, і це засіб впливу на інвестиційно - кредитну
політику користувачів. Адже ні для кого не секрет, що наявні
у підприємства інвестиційні та позикові кошти інвестуються
в підприємство, балансові показники якого відповідають
встановленим рівням ризику та прибутковості інвесторів та
позичальників [3].
Залежно від характеру визначеної компанією стратегії
бухгалтерський облік може стати ключовим інструментом її
реалізації. Причиною цього може бути надане Законом про
бухоблік
право
застосовувати
власні
принципи
бухгалтерського обліку, які визначають вектор для
показників
фінансової
звітності.
Іншими
словами,
підприємство має право регулярно вибирати з альтернатив,
передбачених ПСБО, ті методи обліку, які сприяють
поліпшенню фінансового стану та підвищенню ефективності
залучення коштів. Головне не забувати, що часті зміни
методики ведення бухгалтерського обліку або відмова від
нормативних актів, прийнятих минулого року, можуть
свідчити про наявність проблем у діяльності компанії та
можуть відлякати потенційних інвесторів [2].
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Зрозуміло, що керівники підприємств готові на все в
інтересах розвитку та конкуренції: передавати бухгалтерію на
аутсорсинг, запроваджувати новий спосіб обліку чи
маніпулювати правилами облікової політики. Але ніхто не
може гарантувати, чи обрана стратегія є правильною та
оптимальною. Все залежить від довгострокової перспективи
стратегічних рішень, які приймаються з урахуванням певних
обставин. Тому при побудові стратегії на основі системи
бухгалтерського обліку важливо зібрати якомога більше
даних і лише потім прораховувати можливі варіанти. Тільки
так можна зменшити невизначеність у процесі прийняття
рішень і зрозуміти, як діяти далі.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ
ЗАПАСІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Для здійснення виробничо-господарської діяльності
підприємствами всіх форм власності та видів економічної
діяльності використовуються запаси, які є найбільш
важливою і значною частиною активів підприємства. Добре
побудований, належним чином організований облік запасів,
тобто якісна поінформованість про їх наявність та рух, мають
суттєве значення в управлінні виробничою діяльністю
кожного підприємства [1].
Організацію обліку запасів доцільно починати з
розробки номенклатурного переліку. На цьому етапі важливо
класифікувати запаси та згрупувати їх за характерними
ознаками та призначенням. Правильна класифікація
виробничих запасів дозволить вірно відобразити їх на
рахунках бухгалтерського обліку.
Наступним етапом організації обліку є розробка
елементів облікової політики в частині обліку виробничих
запасів. В Наказі про облікову політику мають бути визначені
критерії визнання активів запасами, розроблений робочий
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план рахунків обліку запасів, методи оцінки запасів, порядок
обліку надходження та вибуття запасів, правила обліку та
розподілу транспортно-заготівельних витрат, періодичність
проведення інвентаризацій та порядок відображення
інформації про запаси у фінансовій звітності.
Обрані підприємством методи оцінки запасів при
вибутті будуть впливати на об'єктивність облікової
інформації та фінансової звітності. Тож в залежності від
особливостей діяльності та об'ємів виробництва потрібно
обрати один із запропонованих методів оцінки, які визначені
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 9 «Запаси»:
− ідентифікованої собівартості відповідної одиниці
запасів;
− середньозваженої собівартості;
− собівартості перших за часом надходження запасів
(ФІФО);
− нормативних затрат;
− ціни продажу [2].
Організація обліку неможлива без налагодження
системи документального оформлення операцій з запасами та
затвердження графіку документообігу. Підприємство може
самостійно розробити та затвердити типові форми первинної
документації для оформлення руху виробничих запасів.
Порядок та строки складання і подання первинних
документів мають бути затверджені в залежності від напрямів
руху виробничих запасів на підприємстві. Безпосередню
участь в обліку виробничих запасів займає організація
складського господарства.
Операції з надходження повинні оформлятися в
залежності від джерел надходження запасів на підприємство.
Зазвичай надходження запасів супроводжується наступними
первинними документами:
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− прибутковим ордером – у разі відсутності відхилень
при
надходженні
від
постачальників,
замовників,
безоплатного отримання та внеску до статутного капіталу;
− актом про приймання матеріалів – у разі наявності
відхилень при надходженні виробничих запасів на склад:
− товарно-транспортною
накладною –
у
разі
користування послугами перевезення вантажів;
− накладною-вимогою
на
відпуск
(внутрішнє
переміщення) матеріалів – при надходження запасів з
виробництва або інших складів, або у разі надходження
запасів внаслідок ліквідації основних засобів;
− товарним чеком – у разі придбання запасів
підзвітними особами.
Організація складського обліку також передбачає
використання первинних документів, таких як картка
складського обліку матеріалів, матеріальний ярлик, відомість
обліку залишків матеріалів на складі, реєстр приймання-здачі
документів, сигнальна довідка про відхилення фактичного
залишку матеріалів від установлених норм запасу та
матеріальний звіт.
Вибуття запасів повинно супроводжуватися лімітнозабірною карткою, накладною-вимогою на відпуск
(внутрішнє переміщення) матеріалів, видатковою накладною
або актом-вимогою на заміну (додатковий відпуск)
матеріалів.
Важливим елементом в організації обліку є здійснення
контролю над виконанням затверджених вимог. Для
забезпечення контрольних заходів на підприємстві мають
бути в обов'язковому порядку з матеріально-відповідальними
особами оформлені договори про повну матеріальну
відповідальність, а також налагоджений механізм видачі та
контролю довіреностей на одержання цінностей. Також
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необхідним методом контролю є проведення інвентаризацій,
порядок та періодичність проведення яких затверджується в
Наказі про облікову політику підприємства. Інвентаризації
забезпечують вчасне виявлення надлишків та нестач
виробничих запасів на складах та у виробництві, що дозволяє
достовірно відображати інформацію про залишки виробничих
запасів в обліку та звітності.
Таким чином, організація бухгалтерського обліку
виробничих запасів має важливе значення в господарській
діяльності підприємства. Вибрані в обліковій політиці
засадничі принципи обліку виробничих запасів мають
сприяти чіткому та оперативному складському обліку, давати
змогу оперативно отримувати інформацію про залишки
запасів і такі, що використані у виробництві, визначати
номенклатури виробничих запасів, відслідковувати норми
списання й витрачання виробничих запасів під час
господарської діяльності [3]. Правильно організований облік
дозволяє в повній мірі відображати достовірні дані про
виробничі запаси в обліку та звітності підприємства.
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Київський Національний економічний університет
ім. В.Гетьмана
м. Київ, Україна
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЩОДО
КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ
КОМЕРЦІЇ
Поступове нарощення процесів глобалізації та
інформатизації суспільства, розвиток кібернетики обумовили
зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій у
забезпеченні ефективного ведення бізнесу. Процес інтеграції
ІКТ в різні сфери господарськох діяльності значно посилено
та прискорено пандемією COVID-19, адже запровадження
жорстких карантинних обмежень та проведення інших
протиепідемічних заходів, спрямованих на боротьбу з
поширенням коронавірусу, водночас суттєво ускладнили
ведення бізнесу в реальному фізичному просторі.
В процесі глобалізації та розвитку ринку електронної
комерції, виникає потреба не тільки в дослідженні належного
процесу функціонування такого середовища та обліку
операцій проведених підприємства даного ринку, але й в
оцінці ризиків. Електронна комерція є поняттям не новим для
бізнес-середовища, однак її обсяг постійно зростає. Розвиток
даного сегменту призводить до появи нових видів ризиків та
загроз притаманних даному сектору: помилки в роботі
програмного забезпечення, неправомірне виведення коштів,
порушення авторського права, витік корпоративної
інформації, шахрайство та кіберзлочини з фінансовими
транзакціями, порушення захисту персональних даних та
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використання їх в особистих цілях тощо. Не маючи
можливості прямо впливати на зовнішні загрози,
підприємства
електронної комерції змушені активувати
внутрішні резерви підвищення ефективності управління.
Обов’язковою умовою ефективного менеджменту в сфері
електронної комерції є налагодження дієвого та ефективного
контролю за здійсненням розрахунків.
Організацію господарського контролю можливо
розглядати з двох підходів: системного та процесного [1;2].
Одним із способів формалізації процесу організації
господарського контролю є розробка організаційноінформаційної моделі [3]. Така модель складається з шести
взаємопов’язаних блоків: мети та завдань контролю; об’єктів
і суб’єктів; системи економічних показників; інформаційної
бази контролю; методичних прийомів обробки вхідної
інформації, а також методичних прийомів узагальнення і
реалізації результатів контролю.
Будь-який контрольний захід повинен мати чітко
визначену мету. Господарський контроль може бути
реалізований у різних формах: внутрішній аудит, внутрішній
контроль, інспектування, аудит ефективності, незалежний
професійний аудит, інвентаризація, державний фінансовий
аудит. Кожна форма контролю характеризується окремим
нормативно-правовим регулюванням та відмінностями в
підготовці і проведенні [1].
Мета контролю розрахунків в електронній комерції
також повинна корелюватися із сутністю електронної
комерції. На нашу думку, метою контролю розрахунків в
електронній комерції є інформаційне забезпечення системи
управління суб’єкта електронної комерції щодо законності,
доцільності та ефективності вчинення електронних
розрахунків, обґрунтування шляхів удосконалення порядку
вчинення
електронних
розрахунків
для
прийняття
обґрунтованих управлінських рішень.
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Досягнення поставленої мети відбувається шляхом
виконання низки завдань.
Завдання можуть бути
сформульованими з різним ступенем деталізації залежно від
виду конкретного контрольного заходу (комплексного чи
тематичного). Окремі завдання мають аналітичний характер:
оцінка динаміки, ефективності, структури тощо, що
обумовлено зростанням частки та ролі аналітичних процедур
в методичному інструментарії контролю.
Об’єкти та суб’єкти є обов’язковими елементами
моделі, без яких реалізація контрольного заходу не можлива в
принципі. Об’єкт контролю є явищем, процесом чи
економічним показником, на який суб’єкт спрямовує
контрольні дії з метою дослідження його характеристик та
встановлення їх відповідності нормам. У межах даного
дослідження, об’єктами є система електронних розрахунків
суб’єкта електронної комерції; електронні договори (бланки
замовлення); порядок поширення комерційних електронних
повідомлень, а також фактори, які спричинили порушення в
порядку вчинення електронних розрахунках. Перелік
суб’єктів може відрізнятися залежно від форми реалізації
контролю. Слід виділяти суб’єктів, які ініціюють контроль та
суб’єктів, які його безпосередньо проводять.
Важливе значення у контрольному процесі має
підготовка інформаційної бази (внутрішньох та зовнішньої).
Серед зовнішньої інформації на особливу увагу заслуговує
нормативно-правова. Правове регулювання електронної
комерції базується на Конституції України і забезпечується
Господарським, Цивільним кодексами України, Законом
України «Про електронну комерцію та низкою законів
України, перелік яких викладено у статті 2 зазначеного
закону, а також ратифікованими Україною міжнародними
договорами. Законом України «Про електронну комерцію»,
прийнятим у 2015 році, було врегульовано організаційні та
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правові основи здійснення електронної комерції в Україні,
порядок вчинення електронних правочинів, а також
повноваження і обов’язки продавці та покупців при вчиненні
електронних розрахунків.
Планова інформація для цілей контролю формується
системою планування суб’єкта електронної комерції: план
реалізації, бюджети доходів, витрат тощо. Фактографічні або
облікові дані формують основний масив інформації
внутрішнього походження. Відповідно до законодавства [5],
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання і
підприємства електронної комерції не виключенням.
Встановлення достовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності є одним з пріоритетних завдань
контролю.
Опрацювання внутрішньої та зовнішньої інформації у
межах здійснення контролю розрахунків в електронній
комерції відбувається за допомогою методичних прийомів
обробки первинної або вхідної інформації. Економіко-логічні
методи включають в себе спостереження, перевірку,
групування, порівняння, запит і підтвердження, перерахунок
та аналітичні процедури. Перелічені методи можуть
застосовуватися в контролі незалежно від форми його
проведення.
Останнім блоком організаційно-інформаційної моделі
контролю розрахунків в електронній комерції є узагальнення
та реалізація результатів контрольного заходу. Узагальнення
контролю розрахунків передбачає застосування методичних
прийомів хронологічного та систематизованого групування,
систематизації виявлених порушень, їх критичної оцінки,
документування результатів у підсумковому акті контролю.
Будь-який контроль повинен не лише виявляти порушення,
але й мінімізувати ризик їх появи у майбутньому. Тому,
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узагальнення результатів контролю має включати розробку
заходів щодо вдосконалення системи здійснення розрахунків
суб’єкта електронної комерції. Після оформлення результатів
контролю вони передаються в управлінські структури.
Реалізація результатів контролю полягає в тому, щоб
висновки та рекомендації, надані у звіті були провадженні у
практичну діяльність суб’єкта електронної комерції або ж за
їх наслідками були вжиті відповідні санкції. Слід зважити на
те, що суб’єкт контролю не несе відповідальності за
прийняття управлінських рішень на підприємстві (за
винятком випадку, коли суб’єкт управління та контролю
співпадає). Тому, суб’єкту-замовнику контролю розрахунків
суб’єкта електронної комерції важливо забезпечити
донесення інформації до виконавців та моніторинг за
виконанням прийнятих рішень.
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВИРОБНИЧИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Розвиток підприємництва неможливий без надходження
фінансових ресурсів, які формуються з різних джерел. При
цьому важливе значення має оптимальне визначення їхньої
структури, що сприяє мінімізації залучення додаткових
фінансових ресурсів за рахунок кредитів. Проблема
ефективності використання фінансових ресурсів підприємств
на сьогоднішній час в Україні є досить актуальною. Від того,
наскільки ефективно та доцільно вони трансформуються в
основні та обігові кошти, залежить фінансовий добробут
підприємства в цілому, його власників та робітників, а отже і
держави в цілому. Фінансові ресурси в цих умовах набувають
найважливішого значення, оскільки це єдиний вид ресурсів,
що трансформуються безпосередньо в будь-який вид
ресурсів.
Проблему використання фінансових ресурсів слід
розглядати від первинного суб’єкта господарювання до
безпосередньо держави. Виходячи із цієї ситуації, можна
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стверджувати, що для ефективної не тільки господарської
діяльності підприємства в цілому, кожний суб’єкт
господарювання повинен сформувати власну стратегію
управління фінансами [1].
Для розв’язання проблем використання фінансових
ресурсів потрібна виважена, довгострокова політика держави
щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні
національної економіки, яка б спиралася на інтереси
основних суб’єктів підприємницької діяльності, відповідала
потребам основної часини населення і відображала реальний
стан у розв’язанні соціально-економічних проблем у країні.
Функціонування ринкової економічної системи в
Україні можливе за умови зростання ефективності
використання фінансових ресурсів. Використовувані ресурси,
формуючи ресурсний потенціал окремого підприємства, є
часткою ресурсного потенціалу народного господарства в
цілому чи окремих його галузей. Отже, ресурсне
забезпечення окремих підприємств залежить від ресурсного
насичення в країні в цілому.
Ефективне
використання
фінансових
ресурсів
підприємства дасть змогу забезпечити зростання достатку
акціонерів (власників) підприємства як фундаментальної цілі
фінансового менеджменту, що проявляється в зростанні
вартості підприємства та створенні доданої грошової
вартості.
Якість використання фінансових ресурсів може бути
оцінена через ефективність використання, при цьому
ефективність забезпечується впливом багатьох внутрішніх і
зовнішніх факторів: економічних, правових, соціальних та
інших.
Ефективність використання фінансових ресурсів кожен
розглядає по своєму. З економічної точки зору ефективність
може змінюватися в залежності від таких чинників:
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- орієнтація підприємства та інтенсивний шлях розвитку
і досягнення більш високого рівня ефективності в економіці;
- виявлення резервів подальшого вдосконалення
господарської
діяльності
підприємства
на
основі
впровадження досягнень науково-технічного прогресу,
досконалої технології і покращення організації виробництва;
створення
діючого
механізму
підвищення
ефективності [3].
Ефективність використання фінансових ресурсів
найчастіше розраховують за допомогою коефіцієнта
фінансування або заборгованості, фінансової стійкості,
коефіцієнта автономії (незалежності), коефіцієнта фінансової
залежності, коефіцієнта маневреності власних коштів,
коефіцієнта співвідношення власних та залучених коштів і
коефіцієнту фінансового левериджу. Це пояснюється тим, що
такі коефіцієнти найбільш повноцінно та інформативно
характеризують використання фінансових ресурсів, їх
структуру і вже потім, під час аналізу коефіцієнтів, аналітики
роблять висновки щодо оптимізації структури капіталу.
Незважаючи на велику кількість фінансових коефіцієнтів та
різноманітних підходів щодо визначення ефективності
використання фінансових ресурсів, необхідно впровадити таку
систему критеріїв та їх нормативних значень, яка б допомогла
найбільш точно оцінити ефективність використання наявних
фінансових ресурсів на підприємстві і яка була б зрозумілою,
аргументованою та враховувала вид економічної діяльності
суб’єкта господарювання.
Для
ефективного
функціонування
окремого
підприємства важливо визначити оптимальну потребу в
ресурсах, та забезпечити структуру джерел її формування і
використання.
Оскільки фінанси окремого підприємства й державні
фінанси взаємопов’язані, у фінансову систему доцільно
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включати фонди фінансових ресурсів, що перебувають у
розпорядженні держави, окремих господарських суб’єктів,
інших фінансових інститутів і використовуються з метою
виконання економічних і соціальних функцій.
Фінансові реформи в Україні безпосередньо впливають
на структуру джерел формування фінансових ресурсів
підприємства.
Так
зміна
системи
оподаткування
покликана
забезпечити оптимальне співвідношення прямих і непрямих
податків, як джерел бюджетних надходжень, а на рівні
окремого підприємства - зниження частки прибутку в сумі
фінансових надходжень.
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ОСОБИСТИЙ КАПІТАЛ ТА ІНСТРУМЕНТИ
ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Управління особистими фінансами є процесом
цілеспрямованого впливу від суб’єкта, тобто людини
(домогосподарства), на об’єкти, тобто її доходи та витрати
для досягнення кінцевої мети (цілі). Результатом процесу
управління особистими доходами та витратами стає
формування сукупного особистого капіталу. Ресурси для його
створення є у розпорядженні будь-якої особи працездатного
віку, а саме праця і час.
Сукупний особистий капітал поділяється на три частини:
1.
Поточний. Поточний капітал призначений для
того, щоб забезпечити поточне споживання людини.
2.
Резервний
(страховий).
Резервний
або
страховий капітал призначений для створення деяких
фінансових резервів, що дадуть змогу забезпечити поточне
споживання людини у разі настання непередбачуваних подій
(наприклад, хвороби, безробіття людини). Він компенсує
втрачений заробіток людини через несприятливі для неї події
у житті. Щодо розміру резервного капіталу, то він повинен
дорівнювати величині 3–6 місячних заробітних плат людини.
Тобто за цей період теоретично людина зможе (або повинна
б) відновити своє здоров’я чи знайти нову роботу.
3.
Інвестиційний. Резервний капітал формується
поступово, коли людина 5–10% своєї заробітної плати
накопичує необхідний обсяг. Не важко порахувати, що за

72

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

накопичення 10% від зарплати трьохмісячний обсяг резервного
капіталу людина сформує за 30 місяців, або майже 3 роки. Після
30 місяців формування резервного капіталу подальше його
формування для особи позбавлене сенсу, а також вивільнені 10%
заробітної плати за 31 місяць своєї праці вона може спрямувати
або на збільшення поточного споживання, або на створення
власного інвестиційного капіталу [1].
Інструменти формування окремих видів особистого
капіталу класифікують на ризикові та неризикові. Ризикові
інструменти – це інструменти, дохідність яких в майбутньому
невизначена. Наприклад, особа купує акції компанії А і
планує тримати їх у користуванні один рік. У момент купівлі
вона не знає, який дохід отримає в кінці строку. Це
залежатиме від вартості компанії А на ринку через один рік і
дивідендів, які вона виплачує упродовж року. Тому такі акції,
як і багато інших, подібних цінних паперів, є ризиковими
інструментами. Проте інструменти, майбутня дохідність яких
у момент погашення відома, існують. Такі інструменти
називають безризикованими. Наприклад, депозит у
банківській установі або кредитній спілці. Особа-інвестор під
час формування інвестиційної складової свого капіталу, як
правило, має справу з вибором саме ризикових активів.
На рис. 1 наведено інструменти для інвестування свої
заощаджень.
Заощадження та інвестиції людини

Акції

Облігації

Паї
інвестиційних
фондів

Банківський
депозит

Рис. 1. Інструменти для інвестування свої заощаджень [2]
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Як видно з рис. 1, напрямами інвестицій можуть стати
банківський депозит, цінні папери (акції, облігації), паї
інвестиційних фондів та довірче управління коштами особи.
Банківський депозит та облігації розглядатимуться нами
як безризикові інструменти для інвестування (оскільки їх
дохідність чітко визначена у майбутньому), а акції, пайові
інвестиційні фонди та довірче управління – як ризикові
(відповідно, їх дохідність у майбутньому невідома).
Зазначимо, що якщо напрями інвестицій у банківський
депозит, акції чи облігації людина обирає самостійно, то,
інвестувавши у пайові інвестиційні фонди чи довірче
управління, визначення напрямів інвестицій людина
делегуватиме третім особам.
Банківський депозит використовується як інструмент
для формування переважно поточного капіталу, а частково –
резервного капіталу (депозити з можливістю поповнення
вкладу і часткового зняття грошових коштів). Як інструмент
для формування інвестиційного капіталу і вирішення
довгострокових цілей особи депозит не повинен
використовуватися. Ми робимо такий висновок, оскільки по
відношенню до такого виду капіталу ми висунули вимогу
щодо його дохідності. Основним «ворогом» депозиту є
інфляція. Якщо її рівень перевищуватиме дохідність за
депозитом, то як інструмент інвестування він не
виконуватиме вимогу щодо дохідності.
Наступним видом безризикових інструментів для
формування особистого капіталу є облігації. Облігація є
емісійним цінним папером, що засвідчує внесення його
власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання
відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу
з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати
послуги. Ця форма формування особистого капіталу
відповідає критеріям надійності та обмеженої ліквідності, як і
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банківський депозит, проте поступається йому у дохідності.
За цими причинами такий інструмент не набув значного
поширення в українських домогосподарствах.
В Україні найбільшого поширення набули пайова форма
колективного інвестування (пайові інвестиційні фонди) та
інструменти недержавних пенсійних фондів.
Прийняття управлінського рішення щодо інвестування
на фінансовому ринку інвестором повинно здійснюватись,
виходячи з теоретичних положень теорії MPT Г. Марковіца за
допомогою показників, а саме очікуваної дохідності
ризикового активу, його варіації та дисперсії, коваріації,
кореляції активів у сформованому інвестиційному портфелі.
Оцінку ефективності здійснених інвестицій можна
проводити, використавши показник У. Шарпа [2].
Отже, інструменти поточного капіталу повинні володіти
рисами надійності та ліквідності; резервного капіталу –
надійності; а інвестиційного – відповідно, дохідності.
Безризикові інструменти (депозити та облігації) відповідають
критеріям
надійності
та
ліквідності
і
повинні
використовуватись як інструмент формування поточного та
резервного капіталу. Ризикові інструменти, а саме акції,
пайові інвестиційні фонди та довірче управління, повинні
відповідати критеріям дохідності і використовуватись як
інструмент формування інвестиційного капіталу особи.
Поєднання безризикових та ризикових активів у процесі
управління
особистим
капіталом
особи
постають
перспективами майбутніх досліджень у цій сфері фінансової
науки.
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ПІДПРИЄМСТВОМ
Войтків Л.С.
кандидат економічних наук, доцент,
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ
ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
ПІДПРИЄМСТВА
Специфіка взаємовідносин економічних суб'єктів, що
притаманна ринковій економіці, обумовлює потребу
орієнтації на збалансованість між тісно взаємопов'язаними
макро- та мікроекономічними показниками. В умовах
глобалізації та досить швидких змін умов ведення
економічної діяльності з'являється досить широке коло
зацікавлених сторін, зростає потреба в переосмисленні ролі
управління та посиленні відповідальності на всіх рівнях.
Це обумовлює потребу запровадження управління,
побудованого таким чином, щоб з одного боку, не втрачалася
соціальна відповідальність, а з другого - не руйнувалися
методи і механізми ведення бізнесу, забезпечення його
прозорості і користі власникам капіталу.
На сучасному етапі розвитку наукових підходів до
цього питання більш поширеними є перенесення уваги на
кінцеві фінансові показники економічної діяльності. Але цей
критерій, хоч і є важливою умовою оцінювання стану та
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ефективності економічної діяльності, не дає підстав до
висновку, що досягнуті успіхи прибуткових підприємств є
результатом внутрішніх економічних успіхів [2 ], а самі
підприємства мають позитивний імідж і займають високі
конкурентні позиції на ринку.
У XXI столітті конкурентне середовище обумовлювала
необхідність наявності у підприємців особливих знань і
особливих підходів. Критерії визначення ефективності
бізнесу все ускладнювалися і врешті-решт показники
абсолютної величини та динаміки чистого прибутку
перестали бути однозначними характеристиками його
успішності. Пріоритетними стали оцінки, що дозволяють
визначити ефективність реалізації стратегії компанії.
Стратегічна місія суб'єктів підприємництва полягає у
постійному визначенні та розробці проектів економічного
розвитку, спрямованих на подолання негативних можливих і
ризикових диспропорцій, що потребує орієнтації управління
на використання новітніх технологій, а завдання держави забезпечення добросовісної конкуренції та балансу інтересів
економічних суб'єктів шляхом реалізації відповідної
регуляторної політики.
Використання в процесі прийняття рішень не тільки
фінансової інформації, а й інформації про ситуацію на ринку,
інформації про час, вартість і якість виконуваних в компанії
процесів, також інформації про працівників становить
реалізацію ідеї "збалансування".
Збалансована система показників дає змогу оцінити ці
чинники і відкриває нові можливості для управління
корпоративною стратегією.
Нерозривний зв'язок між стратегією і структурою
потенціалу організації є одним із базових елементів
наукового напряму, що дістав назву Збалансованої системи
показників (Balanced Scorecards - BSC).
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Збалансована система показників дозволяє відобразити
систему стратегічного управління організацією на основі
вимірювання і оцінки її ефективності по набору показників,
підібраних таким чином, щоб врахувати всі істотні з точки
зору стратегії аспекти її діяльності (фінансові, виробничі,
маркетингові).
В методиці Збалансованої систем показників знайшли
своє відображення ідеї стратегічного управління, раніше
викладені в роботах Портера, Прахалада, Трейсі, Вирсема.
Розвитку основних положень BSC присвячені роботи Нили
Анди, Адамса Кріса, Кенерли Майка.
Класична BSC-модель Нортона-Каплана передбачає
чотири групи ключових показників-перспектив, пов”язаних
причинно-наслідковими відносинами: фінанси; маркетинг;
внутрішні бізнес-процеси; навчання і кар’єрний ріст .
Дані групи застосовні для більшості організацій. Разом з
тим, для урахування специфіки конкретної компанії
необхідно доповнити модель перспективами, значущими саме
для цієї компанії.
Чотири проекції Каплана і Нортона : «Фінанси»,
«Маркетинг», «Персонал», «Бізнес-процеси» являють собою
швидше організаційну структуру, ніж обмежену схему. Ніщо
не заважає компаніям залежно від конкретної ситуації
доповнити модель ще однією або двома таблицями, хоч
істотна перевага BSC - її концентрованість і якість
представлення інформації.
BSC-модель
Нортона-Каплана
дозволяє
топменеджерам сфокусуватися на областях, особливо важливих
для реалізації стратегії, вибрати з великого потоку даних
лише ті, які дійсно впливають на ефективність компанії.
Більш того, BSC -модель втілює ідею про так звану
„відповідальну організацію”, тобто організацію, в якій чітко
визначено, хто і за що відповідає.
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Необхідно зазначити, що концепція Balanced Scorecard
успішно використовується такими відомими закордонними
компаніями як Electrolux, Coca-Cola Company, Volvo, British
Telecom.
Таким чином, використання Balanced Scorecard як
інструменту оцінки ефективності діяльності дозволить
українськими підприємствами вирішити наступні проблеми:
- розширити вимірювальні системи підприємств
шляхом включення в них показників нефінансового
характеру та врахування зовнішніх факторів діяльності
підприємств;
- на основі використання випереджуючих
показників дозволить виявляти та усувати слабкі місця
у діяльності підприємства ще до того, як їх наслідком
буде погіршення фінансових показників;
- у випадку погіршення фінансових результатів,
дасть можливість виявити причину цього погіршення
завдяки причинно-наслідковому зв’язку показників в
системі Balanced Scorecard;
- надасть можливість за необхідності оперативно
коригувати управлінські рішення в процесі діяльності;
- дозволить
за
допомогою
нефінансових
показників розглядати діяльність підприємства у
розрізі створення вартості, що призведе до
розширення інвестиційної та інноваційної діяльності,
результатом
чого
стане
підвищення
конкурентоспроможності українських підприємств;
- зробити діяльність українських підприємств
більш прозорою для закордонних та вітчизняних
партнерів (особливо інвесторів);
Використовуючи BSC, компанія може гарантувати
швидку і ефективну реалізацію заданої стратегії. Дана модель
в якості вимірників використовує критерії оцінки, які
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ґрунтуються на подіях як минулого і сьогодення, так і
майбутнього, щоб представляти картину у всіх трьох вимірах.
Існує думка, що бюджетування може повністю замінити
BSC. Однак система бюджетування перш за все є технологією
оперативного управління, але далеко не завжди вона
орієнтована на конкретні результати і ув'язана зі
стратегічними цілями. У той час як BSC дає можливість
підприємству узгоджено реалізовувати процеси стратегічного
планування і створення річного бюджету. Максимальний
ефект поєднання технологій бюджетування і BSC у вирішенні
завдань стратегічного і оперативного управління досягається
при автоматизації цих процесів на єдиній IT-платформі. При
цьому необхідно забезпечити відображення у річному
бюджеті цільових значень фінансових показників, визначених
у BSC. Таким чином, це два взаємодоповнюючих процеси.
Оскільки за її відсутності українські підприємства не в змозі
ефективно функціонувати в конкурентному середовищі, то
важливим рішенням для більшості компаній буде
розроблення і впровадження BSC.
Стандарт ІСО 9001:2000, що є основою для розробки та
впровадження системи менеджменту якості на підприємствах
і в організаціях, а також їх сертифікації, містить ряд вимог,
стосовно BSC.
Перш за все в стандарті встановлена обов'язковість
інтеграції топ-менеджменту в процес управління якістю,
тобто дана вимога безпосередньо відноситься до області
стратегічного менеджменту. Система показників, що
підтримує впровадження менеджменту якості, повинна
виконувати функції, які забезпечуються і BSC: широке
розуміння стратегії якості на всіх рівнях підприємства;
зв'язок між окремими проектами підприємства; комунікацію
обраної стратегії якості за межами підприємства.
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Запропонована збалансована система показників
ефективно управляє такими ключовими процесами, як:
переведення бачення в стратегії; комунікація і зв'язок; бізнеспланування;зворотний зв'язок і зміцнення знань у царині
стратегічного управління.
В результаті використання Balanced Scorecard діяльність
компанії стає прозорішою і керованішою. Збалансована
система показників
значно розширює можливості
стратегічного управління, роблячи його більш реальним. З
цієї причини розробки щодо формування і використання цієї
концепції в системах управління українських підприємств
мають велике перспективне значення і заслуговують на увагу
з боку науковців і практиків.
Впровадження даних показників в компанії свідчить про
успішність розвитку бізнесу. Оскільки вдосконалення
стратегії і показників у системі - процес постійний, бажано
періодично переглядати її модель і вносити корективи згідно
умов, що змінюються ринкового середовища.
Сутність збалансованої системи показників полягає в
тому, що всі основі процеси управління, а саме планування,
розподіл і використання ресурсів, формування бюджету,
періодична звітність та діяльність менеджерів - орієнтовані на
загальну стратегію компанії. Процеси організаційно
направлені згори донизу - це концепція компанії, стратегія і
розподіл ресурсів, а реалізація поставлених задач
здійснюється за рахунок інновацій, зворотного зв'язку та
інформаційних потоків, що рухаються знизу доверху, від
безпосередніх виконавців до провідних менеджерів. В
результаті практичної реалізації такого підходу були
отримані видатні результати - ціле перевищило суму частин,
тобто компанією досягнуто ефект синергізму зусиллями
окремих підрозділів.
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Ця
система
формулюється
двома
основними
положеннями:
- по-перше, одних фінансових показників не достатньо
для того, щоб у повній мірі та всебічно (збалансовано)
відобразити стан підприємства, тому їх потрібно доповнити
іншими показниками;
по-друге, дана система показників може бути
використана не лише як комплексний індикатор стану
підприємства, а як система управління, яка здатна
забезпечити зв'язок між стратегічною політикою власників
або топ-менеджерів та операційною діяльність менеджменту
підприємства.
Головна структурна ідея BSC полягає в тому, щоб
збалансувати систему показників у вигляді чотирьох групп:
- перша група включає традиційні фінансові
показники. Як би не доводилась важливість ринкової
орієнтації підприємства та вдосконалення внутрішніх
процесів, власника в першу чергу цікавлять показники
фінансової віддачі на вкладений капітал. Тому
збалансована система повинна починатися в
класифікації та закінчуватися в кінцевій оцінці
фінансовими показниками.
- друга група описує зовнішнє оточення
підприємства, його відносини з клієнтами. Головна
увага тут приділяється: а) здатності підприємства до
задоволення
потреб
клієнтів;
б)
здатності
підприємства утримати клієнта та придбати нового;
в) дохідності клієнта; г) обсягу ринку; д) ринковій
частці в цільовому сегменті.
- третя група характеризує внутрішні бізнеспроцеси підприємства, зокрема: а) інноваційний
процес; б) розробку продукту; в) підготовку
виробництва; г) постачання основних ресурсів;
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д) виробництво; е) збут; ж) обслуговування після
продажу.
- четверта група дозволяє визначити здатність
підприємства до навчання і зростання, яка фокусується у
наступні чинники:
а) люди з їх здібностями, навиками та мотивацією;
б) інформаційні системи, які дозволяють постачати
критичну інформацію в режимі реального часу;
в) організаційні процедури, які забезпечують взаємодію
між учасниками процесу та визначають систему прийняття
рішень [4].
Суттєвим елементом BSC є встановлення взаємозв'язку
між показниками окремих груп. Ланцюг причин та ефектів
повинен проникати в усі чотири напрями збалансованої
системи показників та поєднувати всі цілі й показники.
Дана система показників досить універсальна, вона
придатна для управління будь-яким бізнесом, у тому числі
неринковими процесами. Це не чергова математикоекономічна модель, а новий підхід до управління бізнесом,
вищий рівень бізнес-мислення, вдосконалена логіка прийняття
бізнес-рішень. BSC не можна назвати просто обліковою
системою, вона є складовою частиною, а іноді навіть ядром
управління організації. Це система, що дозволяє вимірювати те,
що не піддається бухгалтерського обліку. Безумовно, фінансові
показники в BSC є ключові елементи, але вони не можуть дати
повну характеристику всього бізнесу.
Проект побудови BSC це не просто проект створення
системи вимірників. BSC організовує дії компанії на шляху
до стратегічних цілей. Досвід створення Системи
збалансованих показників у компаніях дозволяє описати
типовий механізм розробки та імплементації BSC.
Система збалансованих показників не може розвиватися
разом з підпрємством. Виконання завдань і зміни на ринку
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потребуються аналізу і корекції BSC компанії. Перегляд і
корекція BSC, в залежності від швидкості змін в організації
проводиться в середньому раз в рік.
Далеко не кожній компанії доцільно впроваджувати
подібну технологію. Для введення BSC необхідно «дозріти»,
«дорости» - це більш високий щабель культури ведення
бізнесу, новий етап розвитку підприємства.
Існують спеціальні стандарти, що визначають зрілість
компанії. Зокрема, це модель People-CMM (People Capability
Maturity Model), яку можна цілком застосувати і для BSC. Дана
модель базується на виділенні ключових областей процесів і
пов'язаних з ними елементів практики, виконання яких свідчить
про відповідний рівень зрілості компанії. При цьому процеси і
елементи практики одного рівня є основою для реалізації
процесів та практики більш високого рівня. Шкала зрілості
People-CMM представляє собою стадії еволюції, які проходить
компанія в міру «дорослішання». Всього модель визначає п'ять
рівнів ступенів зрілості: початковий ; керований; визначений;
передбачуваний; оптимізований.
Незрілою вважається організація, в якій процеси
залежать тільки від конкретних виконавців і менеджерів, і, як
правило, рішення приймаються спонтанно, у зрілій ж процедури
управління
чітко
визначені.
Зазвичай
впроваджувати BSC рекомендується компаніям, що
знаходяться на четвертому рівні зрілості.
Особливо доцільно впроваджувати BSC у великих
компаніях зі складною організаційною структурою. До того ж
наявність на підприємстві цієї системи є додатковим
позитивним індикатором для інвесторів, ознакою, що
свідчить про керованість бізнесу що особливо важливо у
випадку орієнтації на західного інвестора. Введення BSC
дозволяє задовольнити інтерес зовнішніх кредиторів і
інвесторів до інформації про оцінку потенціалу компанії.
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Якщо проблема виникла в результаті невірного вибору
стратегії, власник, використовуючи BSC, зможе своєчасно
виявити помилку і внести необхідні корективи задовго до
того, як його бізнес зазнає суттєвих збитків.
Таким чином, сьогодні перевагу в конкуренції
забезпечує не стратегія, а вміння її реалізувати. Зробити це
допоможуть IT-технології, але не варто забувати, що вони
лише інструмент. За будь-яким управлінським рішенням
стоять люди, які повинні бути зацікавлені у процвітанні свого
підприємства.
Доцільність запровадження в управління інноваційної за
своєю логікою і технологією моделі управління пояснюється
її філософією, яка дозволяє збалансувати інтереси клієнтів,
акціонерів та інших контрагентів корпорації, забезпечуючи
зворотній зв'язок. Тому поява і подальший розвиток
концепції BSC є логічним явищем у пошуку рішень загальних
проблем стратегічного управління.
Зрозуміло, що в умовах української економіки
механічне перенесення BSC не може дати очікуваного
економічного ефекту. Для цього необхідно доповнити й
удосконалити цей метод у напрямку пристосування до
національних особливостей, економічних умов та конкретних
суб'єктів господарювання.
Необхідно пам”ятати, що ASC дозволяє побачити
картину взаємовідносин між фірмою і зацікавленими
сторонами, тобто виконує важливу інформаційну роль у
підтримці управлінських рішень і є сучасним продуктивним
засобом стратегічного управлінського обліку та обґрунтування
перспективних рішень.
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ВЗАЄМОДІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
НАУКОВОЇ УСТАНОВИ З ЕЛЕМЕНТАМИ
ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ
Одним з визначальних чинників, який впливає на
інноваційну спроможність держави на макрорівні та
підприємств на макрорівні є розвиненість інноваційної
структури, як на державному рівні, так і на рівні кожного
окремо взятого суб’єкта інноваційної діяльності.
За своїм визначенням, інноваційна інфраструктура - це
сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань,
асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із
забезпечення
інноваційної
діяльності
(фінансові,
консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні,
юридичні, освітні тощо)[1].
Наявність якісної інноваційної інфраструктури сприяє
підвищенню рівня інноваційної активності підприємств.
Таким чином, на державному рівні, інноваційна
інфраструктура повинна вирішувати такі завдання:
– підтримка вітчизняних новаторів, винахідників, учених;
– прискорення соціально-економічного розвитку
господарчої структури як країни загалом, так і окремих
регіонів та підприємств;
– активне застосування у виробництві зарубіжних та
вітчизняних науково-технологічних розробок, винаходів;
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– створення та підтримка малого інноваційного
підприємництва;
– розвиток експортної бази і збільшення валютних
надходжень у результаті інтенсивнішої інтеграції економіки
країни в систему міжнародної торгівлі;
–
наповнення
внутрішнього
ринку
конкурентоспроможними
товарами
та
послугами
виробничого і споживчого призначення;
– забезпечення трансферу інновацій (технологій) та
комерціалізації наукових розробок;
–
розвиток
нових
форм
господарювання
з
пристосуванням до сучасних умов світового ринку;
– надання всіх видів необхідних послуг інноваційному
бізнесу[2].
Для вирішення цих завдань на макрорівні, шляхом, з
одного боку, адміністративним, а з іншого боку – шляхом
стимулюванням підприємницької ініціативи, створюються
взаємопов’язані між собою горизонтальними і вертикальними
зв’язками органи та організації, зокрема:
- фінансово-кредитні установи;
- зони інтенсивного науково-технічного розвитку
(технополіси);
- технопарки (технологічні парки агропарки, інноваційні
парки);
- інноваційні
центри
(технологічні,
регіональні,
галузеві);
- інкубатори (інноваційні технологічні, інноваційного
бізнесу);
- консалтингові (надання консультацій у сфері захисту
інтелектуальної власності, реінжинірингу тощо) фірми,
- інноваційні та страхові компанії тощо [3].
На мікрорівні, в науковій установі, інноваційна
структура забезпечує виконання аналогічних за змістом
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функцій, проте в масштабах окремо взятої організації,
зокрема:
- створення наукової та науково-технічної інформації,
нових знань, рішень, конструкторських досягнень, які
конвертується у об’єкти інтелектуальної власності та можуть
бути предметом інноваційної діяльності.;
- впровадження наукових досягнень у практичні
інноваційні продукти, їх втілення, доведення до стадії
промислової придатності;
- фінансове, бухгалтерське, податкове супроводження
інноваційних проектів, залучення інвестиційних коштів;
інформаційно-комунікаційне
забезпечення
інноваційного процесу, зокрема, створення і ведення баз
даних, отримання, опрацювання, використання інформації,
функціонування інформаційних систем, які забезпечують
одночасну паралельну обробку баз даних з різною
структурою даних, матеріально-технічне, програмне та
комп’ютерне забезпечення;
- нормативно-правове забезпечення інноваційної
діяльності,
консультаційне
забезпечення,
юридичної
підтримки, організаційної та технічної підтримки набуття,
захисту і трансферу об’єктів інтелектуальної власності, як
інноваційного процесу установи загалом, так і окремих його
суб’єктів – зокрема;
- пошук і залучення до роботи в науковій установі,
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів,
обмін передовим досвідом, розвиток практичних навичок і
зростання компетентності фахівців.
Вирішення зазначених питань в установі покладається
на відповідні підрозділи, які і є елементами інноваційної
інфраструктури наукової установи, а саме:
- наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські
підрозділи установи та окремі вчені-дослідники;
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- виробничо-технологічні підрозділи
(лабораторії,
робочі групи, цехи, майстерні, тощо);
- планові, фінансові, бухгалтерські підрозділи, зокрема
підрозділ (фахівець) з питань залучення інноваційних коштів,
міжнародного співробітництва, участі у грантових програмах
та спільних з іншими установами проектах;
- підрозділи, що здійснюють матеріально-технічне
забезпечення (hardware) та програмно-апаратне забезпечення
(software) діяльності установи;
підрозділ (фахівець), який забезпечує роботу з
вітчизняними та іноземними платформами інноваційної
діяльності та трансферу технологій;
- бібліотечний підрозділ та підрозділ, який здійснює
ведення репозитарію академічних текстів установи;
- юридичний підрозділ та підрозділ (фахівець)
інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та
трансферу технологій;
- кадровий підрозділ наукової установи;
- підрозділ (фахівець) з системи управління якістю.
Інноваційна
інфраструктура
наукової
установи
взаємодіє з інноваційною інфраструктурою держави, як в
цілому, так і окремо кожний з її елементів з відповідними
елементами вищого, державного рівня. Якщо казати про
вертикальну взаємодію наукової установи загалом з
державними елементами інноваційної інфраструктури, то
така взаємодія виражається у участі у державних, галузевих,
регіональних і місцевих інноваційних програмах і проектах,
інформаційній взаємодії зі спеціалізованими державними
установами у сфері інноваційної діяльності, отримання
державної реєстрації інноваційних проектів, взаємодії
репозитарія академічних текстів установи з Національним
репозитарієм академічних текстів, користуванні послугами
спеціалізованих
державних
інноваційних
фінансово-
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кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних
програм і проектів, участі у роботі інноваційних парків,
технологічних парків, страхування інноваційних проектів,
участь у грантових програмах, тощо.
Окремі елементи інноваційної інфраструктури установи
взаємодіють з окремими елементами загальнодержавної
інфраструктури, зокрема, шляхом участі фахівців наукової
установи у заходах, навчаннях, конференціях, що
проводяться такими органами, надання консультаційної
допомоги, обміну інформацією, залученням фахівців установ
до роботи робочих і фокус груп.
Наукові установи, як окремі елементи загальнодержавної
інноваційної інфраструктури горизонтально взаємодіють з
іншими науковими установами, зокрема шляхом проведення
спільних наукових та освітніх заходів, створення спільних
підприємств для впровадження інноваційних продуктів,
кооперації в створенні новацій, взаємним трансфером технологій
і об’єктів інтелектуальної власності, обміну передовим досвідом
та актуальною інформацією.
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ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ В
ДОМОГОСПОДАРСТВАХ ЯК КРОК ДО
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ 1
Високі ціни на традиційні енергетичні ресурси
спонукають домогосподарства України до постійного
пошуку можливостей як економії енергоресурсів, так і
використання нових їх видів, зокрема відновлюваних.
Найбільш широко із відновлюваних видів енергії у сільській
місцевості використовується теплова енергія деревної
біомаси шляхом прямого її спалювання у твердопаливних
котлах та печах з метою обігріву приміщень, приготування
їжі та нагріву води. Однак аналіз світового досвіду дає
змогу стверджувати про стрімкий розвиток біогазових
технологій, які широко використовуються не лише у
промислових масштабах, але і на рівні домогосподарств.
В Україні відзначається неефективне та неекономне
використання енергоносіїв. Так, площа Франції – 675 тис.
км², України – 604 тис. км², населення – відповідно 65 млн
чол. і 46 млн чол. (в 1,5 рази менше), а газу населення
України споживає в чотири рази більше. Українцям поряд зі
Дослідження виконано в рамках виконання державної тематики
«Розробка
концепції
забезпечення
енергетичної
безпеки
та
енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських
територій» (0121U109443)
1
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збільшенням виробництва необхідно дбати про ефективне
використання енергоносіїв. Це стосується не тільки газу, а й
дизельного пального, витрати якого в розрахунку на 1 га
ріллі чи на 1 гол. худоби у 1,5-2 разів вищі, ніж у
розвинутих державах. Потрібні новітні, альтернативні
технології, відповідні культура і державна політика в цій
справі [1].
Загострення світової економічної кризи, яка не
оминула й Україну, зменшення запасів традиційних,
природних енергоносіїв, загострення екологічних проблем
примушує людство в необхідності пошуку альтернативних
паливно-енергетичних ресурсів [2, с. 215]. Використання
альтернативних видів палива забезпечить розв`язання
проблеми залежності від потреб нафтових палив, та
природного газу. Україна володіє великим запасом
нетрадиційних джерел енергії на основі рослинних
залишків, а також біологічних відходів тваринництва – це в
першу чергу гній великої рогатої худоби, свиней та
пташиного посліду. На теперішній час потенціал їх
використання залишається на низькому рівні. Враховуючі
постійне зростання цін на природний газ, одним із способів
розв`язання даної проблеми є використання біогазових
технологій, суть яких полягає в переробці біологічних
відходів в реакторі біогазової установки, в якій відбувається
переробка суміші рослинних відходів та гноїв, з
одержанням горючого біогазу і високоякісних органічних
добрив [2, с. 215].
Саме тому, питання використання відновлювальних
джерел для забезпечення енергонезалежності сільських
територій сьогодні є особливо гострими і потребують
дослідження.
Найбільш ефективним і універсальним енергоносієм з
усіх біологічних видів палива є біогаз, який отримують з
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відтворюваної сировини і органічних відходів.
Технологія
виробництва
біогазу
передбачає
зброджування органічних речовин в реакторі установки, в
результаті чого утворені після переробки біологічні добрива
мають здатність покращувати фізичні властивості грунту, а
мінеральні речовини, які входять до його складу, є
джерелом енергії для живлення грунтових мікроорганізмів.
Усе це сприяє підвищенню засвоєння поживних речовин
сільськогосподарськими культурами. До позитивних
якостей біодобрива можна віднести наявність у його складі
органічних речовин, здатних збільшувати проникність і
гігроскопічність грунту, що запобігає його ерозії та
покращує грунтові умови. Наявність органічних речовин є
основою для розвитку мікроорганізмів, які перетворюють
поживні речовини грунту у легкозасвоювану для рослин
форму.
З метою ефективної роботи бактерій в реакторі
підтримується певна температура. В залежності від
обраного технологічного процесу існують три температурні
режими роботи біогазових установок: психрофільний
(підтримується робоча температура до 25 °С), мезофільний
(підтримується
робоча
температура
25-40
°С),
термофільний (підтримується робоча температура понад 40
°С). Домогосподарствам України, враховуючи природнокліматичні умови та виходячи з потреб виробництва біогазу
доцільно
використовувати
біогазові
установки
з
термофільним режимом роботи.
Важливий фактор, що впливає на продуктивність
реактора, це температура органічної маси. З метою
безперервного отримання біогазу протягом року, необхідно
передбачити влаштування системи обігріву біореактора.
Вважаємо за доцільне використати таке технологічне
рішення, як система трубопроводів з циркулюючої гарячою
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водою, яка встановлюється на дні конструкції і
підключається до опалення.
Доцільно забезпечити теплоізоляцію реактора методом
напилення пінополіуретану – теплоізоляційного матеріалу з
низьким коефіцієнтом теплопровідності (0,022 Вт/мк),
стійкого до впливу води і агресивних середовищ. Утеплення
реактора за допомогою напилення пінополіуретану має такі
переваги: утворення монолітного покриття по всій поверхні
ємності без швів і щілин; можливість напилювання
матеріалу будь-якої товщини; термін служби складає до 50
років; матеріал є екологічно чистим і не підтримує
самостійного горіння (група горючості Г3).
Термін окупності біогазової установки коливається
від 2,6 до 3,8 років. Варто зазначити, що із врахуваннями
забезпечення домогосподарства власним біодобривом немає
потреби в купівлі добрив, що, звичайно, становить
економію та, відповідно, зменшує термін окупності
установки [3, с. 19].
Крім досягнення домогосподарствами очевидного
еколого-економічного ефекту, існує й соціальний ефект,
який полягає у покращенні здоров'я населення та
розширення можливостей населення сільських територій
щодо
забезпечення
домогосподарства
відповідними
благами.
До позитивних сторін впровадження біогазових
технологій можна віднести як економіко-екологічні, так і
соціальні аспекти: утилізація відходів тваринництва та
рослинництва, знезараження гною, виробництво екологічно
чистих органічних добрив, енергозабезпечення сільських
територій, зайнятість населення, розвиток тваринництва,
економія коштів на газифікацію села [3, с. 19].
Отже, впровадження біогазових установок на відходах
рослинництва та тваринництва в домогосподарствах
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України є актуальним і економічно доцільним. Біогазові
установки з переробки гною тварин є найпростішими і
набули
широкого
застосування
у
всьому
світі.
Використання біогазових установок сприяє вирішенню не
лише проблем агрохімії, землеробства та енергетики, а й
дасть можливість досягнути енергонезалежності сільських
територій і України в цілому.
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здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
Львівський національний університет
імені Івана Франка
м. Львів, Україна
СТАТИСТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Суб'єкти бізнесу у ринковій економіці здійснюють
господарську діяльність за умов коливаннях ринку та
мінливості економічного середовища. У зв’язку з цим
виникає невизначеність щодо одержання очікуваного
кінцевого результату і зростає ризик, небезпека невдачі,
непередбачені втрати.
Стратегія суб'єктів бізнесу стосовно ризиків залежить
від сумарного розміру потенційних втрат, з одного боку, і
фінансових можливостей, з іншого.
Застосовуючи економіко-математичні методи та моделі
у плануванні інвестиційної діяльності підприємств, наведемо
приклад визначення рівня інвестиційного ризику за видами
економічної діяльності України, який задовольняє потреби
інвестора. Цю ідею було реалізовано у [1] на основі даних
2014 року. За основу візьмемо ситуацію, коли потрібно діяти
в умовах певного ризику, в умовах невизначеної ситуації.
Умови повної невизначеності можна оцінити за допомогою
статистичних ігор (гри з природою). Статистичні моделі
являють собою гру двох осіб (людини і природи) з
використанням людиною додаткової статистичної інформації
про стани природи. Про методи статистико-ігрового
моделювання та приклади їх реалізації описано у [2,3,4].
Загалом інвестиційна діяльність перебуває у центрі
особливої
уваги
кожної
країни,
бо
сприятливий
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інвестиційний клімат - це стратегічно важливе завдання, від
реалізації якого залежать динаміка соціально-економічного
розвитку й можливість модернізації національної економіки
країн світу. Тому питанням оцінювання інвестиційної
діяльності та інвестиційних ризиків присвячена велика
кількість наукових праць. Зокрема, надходження ПІІ у % до
ВВП та витікання ПІІ у % до ВВП, а також портфельні
інвестиції враховано для моделювання ЗЕД країн ЦСЄ у [5],
про найбільш інвестиційно привабливі і найменш ризиковані
види економічної діяльності за показниками ризику
наголошено
у
[6].
Різні
методи
моделювання
макроекономічних процесів, у тому числі інвестиційних,
використано у [7,8,9,10,11].
Для прийняття рішень в умовах невизначеності вхідну
інформацію доцільно задавати у формі матриці, рядки якої
відповідають можливим альтернативам, у нашому випадку –
видам економічної діяльності, а стовпці – станам природи, у
нашому випадку – економічним показникам діяльності
підприємств.
Аналіз здійснимо в розрізі видів економічної діяльності,
оскільки це дає можливість детально охарактеризувати
функціонування економічної системи, у нашому випадку
діяльність суб’єктів господарювання України загалом,
закономірностей її розвитку, взаємозв’язків між елементами цієї
системи тощо. Усі дані для аналізу та моделювання взято з
офіційного сайту Державної служби статистики України [12].
Стани природи представлені такими економічними
показниками діяльності підприємств України: y1 – фінансові
результати підприємств до оподаткування, млн грн; y2 – рівень
рентабельності (збитковості), %; y3 – обсяг капітальних
інвестицій, млн грн; y4 – обсяги реалізованої продукції, млн грн;
y5 – дебіторська заборгованість, млн грн, а альтернативи – видами
економічної діяльності за КВЕД. Вхідну інформацію
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стандартизуємо як відношення між різницею фактичного і
середнього значеннями та середньоквадратичним відхиленням..
Кожній альтернативі та кожному стану природи
відповідає результат (наслідок), який визначає виграш (або
втрати) при виборі певної альтернативи і реалізації
відповідного стану.
Для визначення найкращих рішень було використано
такі критерії: Байєса–Лапласа, Гурвіца та Вальда. Отже, за
проведеними розрахунками за критерієм Баєса-Лапласа,
найризикованішими видами економічної діяльності для
України є альтернативи: х14 – мистецтво , спорт, розваги та
відпочинок (-0,96), а найменш ризиковані для України – х2 –
промисловість (1,43) та х4 – оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (1,46).
Провівши розрахунки за критерієм Гурвіца, можемо
ствержувати, що найризикованішими видами економічної
діяльності є альтернативи х6 – тимчасове розміщування й
організація харчування (-0,6) і х14 – мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок (-1,53), а найменш – альтернативи x4 – оптова та
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів (1,52) і x8 – фінансова та страхова діяльність (1,37).
З позицій критерію Вальда природа розглядається як
агресивно налаштований і свідомо діючий противник на
зразок тих, які протидіють у стратегічних іграх.
Проаналізувавши інвестиційні ризики на основі критерію
Вальда, можемо зробити висновок, що найризикованішими та
найменш ризиковими видами економічної діяльності для
України є ті альтернативи, що й за критерієм Гурвіца.
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доцент кафедри економіки,
Харківський національний університет
міського господарства
Ім. О.М.Бекетова
м. Харків, Україна
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-РИЗИКАМИ
Незважаючи на важливість дослідження, деякі аспекти
не вирішені і залишаються предметом наукових дискусій.
Тому необхідно вдосконалити методологію прогнозування та
оцінки ризиків. Основною метою управління бізнес-ризиками
є
забезпечення
безперервності
бізнесу
в
умовах
невизначеності. Використання системного підходу до
виявлення причин ризиків, що виникають у зовнішньому та
внутрішньому середовищі підприємства. Однією з головних
причин поганого управління ризиками є відсутність чітких та
точних методологічних основи для цього процесу.
Суть кожного кроку ризик-менеджменту полягає у
використанні різноманітних методів. Ви можете побачити
весь процес управління ризиками таким чином[1]:
Етап
визначення
цілей
ризик-менеджменту
характеризується використанням методів аналізу та
прогнозування
економічної
кон'юнктури,
виявлення
можливостей і потреб компанії в рамках поточної стратегії та
планів її розвитку.
На етапі аналізу ризиків використовуються якісні та
кількісні методи аналізу: методи збору наявної та нової
інформації, бізнес-моделі, статистичні та ймовірнісні методи
тощо.
На третьому етапі порівнюється ефективність різних
методів впливу на ризик: запобігання ризику, зниження
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ризику, прийняття ризику, передача частини або всього
ризику третій стороні, яка в кінцевому підсумку приймає
рішення про вибір оптимального ансамблю.
На
завершальному
етапі
ризик-менеджменту
вибираються методи впливу на ризик. Результатом цього
етапу має стати нове знання про ризик, що дозволить у разі
потреби коригувати раніше встановлені цілі управління
ризиками.
Тому на кожному з етапів використовуються власні
методи управління ризиками. Результати кожного етапу
стають джерелом даних для наступних етапів і створюють
систему прийняття рішень зі зворотним зв’язком. Така
система забезпечує найбільш ефективну реалізацію цілей,
оскільки знання, отримані на кожному етапі, дозволяють
коригувати не тільки способи впливу на ризик, а й цілі ризикменеджменту.
Основною фазою, що дозволяє розробити наступну
стратегію управління ризиками, є фаза аналізу ризиків.
Завдання якісного аналізу ризику полягає у визначенні
джерел і причин ризику, фаз і заходів, на яких ризик виникає,
напр. [2]:

визначення потенційних зон ризику;

визначення ризиків, пов'язаних з діяльністю
компанії;

прогнозувати практичні вигоди та можливі
негативні наслідки виявлених загроз.
Методи якісного аналізу можна розділити на чотири
групи:
1. Методи, засновані на аналізі наявної інформації [3];
2. Методи збору нової інформації;
3. Методи організаційного моделювання;
4. Евристичні методи якісного аналізу.
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Кінцеві результати якісного аналізу ризиків, у свою
чергу, служать довідковою інформацією для кількісного
аналізу.
На етапі кількісного аналізу ризику розраховуються
числові значення ймовірності ризикових подій та розміру
втрат або вигод, які їх спричиняють.
Беручи до уваги весь комплекс методів кількісного
аналізу ризику, можна сказати, що застосування даного
методу залежить від багатьох факторів.
Для кожного типу аналізованого ризику існують різні
методи аналізу та особливості їх реалізації. Наприклад, для
аналізу виробничих і технічних ризиків, пов’язаних із поломкою
обладнання, більш поширені методи деревної конструкції.
Кількість і якість вихідних даних відіграють важливу
роль в аналізі ризиків. Тому, якщо є велика динамічна база
даних, можна використовувати методи моделювання та
нейронні мережі. В іншому випадку, швидше за все,
використання експертних методів або методів нечіткої логіки.
При аналізі ризику дуже важливо враховувати динаміку
показників, що впливають на ступінь ризику.
При виборі методів аналізу слід враховувати не тільки
глибину розрахункових даних, а й горизонт прогностичних
показників, що впливають на ступінь ризику.
Ефективність використання методів аналізу ризиків
зростає з формалізацією ризику з метою математичного
моделювання його впливу на результати діяльності компанії.
Нині не тільки економічні системи, а й промислові комплекси
досягли такої складності, що часто неможливо розрахувати їх
стійкість без елементів теорії ймовірностей.
Слід брати до уваги вимоги національних регуляторних
органів щодо звітності про ризики. Якщо застосування
методів моделювання вимагається законом, їх використання є
обов’язковим.
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Все це свідчить про те, що для ефективного аналізу всієї
диференціації ризиків у компанії необхідно використовувати
ряд методів, які в свою чергу підтверджують правомірність
розробки комплексного механізму управління ризиками.
У нинішньому економічному контексті, який
характеризується політичною, економічною та соціальною
нестабільністю, нинішня система корпоративного управління
повинна включати механізм управління ризиками.
Аналіз фінансової звітності компанії виділяє значну
частину
корпоративного
кредитного
ризику
та
організаційного ризику;

організаційно-кадрова структура компанії.

карти технологічних потоків (технічні та
виробничі ризики);

угоди та договори (комерційні та юридичні
ризики);

виробничі витрати, їх аналіз дає можливість
визначити переважну більшість і визначити грошову оцінку
втрат від ризикової ситуації;

фінансово-виробничі
плани
підприємства.
Повнота їх виконання дозволяє повноцінно оцінити
стабільність компанії в усьому комплексі ризиків.
Зібравши інформацію для аналізу ризиків, служба
ризик-менеджменту зможе реально оцінити динаміку
діяльності компанії, враховуючи вплив зовнішніх і
внутрішніх соціально-економічних і політичних факторів, що
забезпечить прогноз. майбутній ринок. умови та реалістична
оцінка можливих ризиків.
Усе це дозволяє зробити висновок, що механізм
управління ризиками в компанії в сучасних умовах ведення
бізнесу повинен мати чітку ієрархічну структуру з
необхідністю її коригування за результатами програми
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зниження ризиків та з урахуванням факторів, що змінюються.
Прогрес ризик-менеджменту значною мірою оцінюється з
позиції ризику фінансових установ у відносно стабільному
економічному
середовищі.
Необхідно
враховувати
корпоративні ризики у зміні політичних, економічних та
соціальних умов адаптації існуючих принципів управління
ризиками та подальшого обґрунтування ефективності методів
аналізу ризиків.
Список використаних джерел:
1. Великоіваненко Г.І. Економічний ризик. Київ, 2014.
214 с.
2. Галасюк В., Сорока М., Поняття економічного
ризику в контексті концепції ССF. Ринок цінних паперів
України. 2016. № 6, С. 56-65.
3. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств:
навч. посібник. Київ: Знання-Прес, 2014. 424 с.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА
ШЛЯХИ ПОВОЄННОГО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Враховуючи величезні втрати економіки України за три
місяці війни Уряд в екстреному порядку запровадив низку
важливих ліберальних регуляторних новацій, покликаних
зменшити фіскальне навантаження на бізнес та стимулювати
розвиток поперед усього малого підприємництва [1] .
Зокрема:
було дозволено переходити на третю групу спрощеної
системи оподаткування платникам податку із оборотом до
10 млрд грн із необмеженою кількістю працівників.
Платники за новими правилами «спрощенки» мають
сплачувати 2-відсотковий податок із доходу замість податку
на прибуток і ПДВ;
розширено перелік операцій, щодо яких платник
єдиного податку третьої групи звільнятиметься від
податкового обов’язку з ПДВ;
збільшено період, протягом якого платник податків
може без застосування санкцій не виконувати податкового
обов’язку, якщо у нього немає відповідної можливості;
Відбулась певна лібералізація митного законодавства,
зокрема частково скасовано обов’язкові платежі при імпорті
товарів та автомобілів.[2]
Окреслені заходи з лібералізації економіки свідчать, що
в уряді чітко усвідомлюють прямий взаємозв’язок, який існує
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між ступенем економічної свободи і темпами економічного
розвитку. На думку фахівців це усвідомлення, на жаль, не
стало підставою для проведення відповідних реформ,
принаймні після 2019 року. Більше того, зазначається, що
започатковані зміни повинні не лише продовжуватися, але і
посилюватися на повоєнному етапі. В іншому разі Україну
неминуче чекатиме повернення назад, у кланово-олігархічну
економіку, з усіма її «родинними плямами»: монополізацією
ринків, корупцією, високою енергомісткістю виробництва,
переважанням сировинних галузей, низькою якістю соціального
капіталу, незадовільним інвестиційним кліматом тощо.
Слід зазначити, що, у значній частині засобів масової
інформації в Україні лунають занадто спрощені оцінки
економічної ситуації в національній економіці, тиражуються
висловлювання окремих експертів про нібито неминучий
повоєнний економічний бум в Україні та «приреченість»
нашої держави на членство в ЄС і стрімку відбудову
зруйнованих міст чи модернізацію інфраструктури (або
навіть про її перетворення на інноваційну «мекку»
майбутньої Європи). Однак, передумови для цього носять
лише теоретичний характер, тому подібні оцінки потребують
критичного осмислення.
Ще після першої фази війни на Донбасі (у 2014 р.) в
публічному просторі
визнавалося, що фактично вичерпалися залишки та
можливості радянської моделі економіки та дискутувалося
питання про зміну акцентів економічної політики задля більш
ефективного економічного розвитку. Зокрема наголошувалося на
тому, що
для максимального розкриття економічного
потенціалу підприємництва Уряду нібито слід відмовитися від
шкідливої догми часів радянського минулого, про визначальну
роль державного бюджету в економічному житті країни [1] .

109

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

На жаль, усі ці 8 років належних висновків зроблено так
і не було. Економіка України продовжувала залишатися
надміру «бюджетизованою», а відтак і забюрократизованою,
корумпованою, негнучкою та малоефективною. Як і раніше, її
експортний потенціал визначали монополії, сконцентровані у
вузькому сегменті сировинних галузей первинної переробки,
передусім металургії та сільського господарства. Уся
небезпека такої ситуації стала очевидною після військового
вторгнення в Україну та введення воєнного стану.
Шляхи повоєнної перебудови економіки України. Не
зважаючи на невизначеність та передчасність на сьогодні
навіть у короткостроковій перспективі прогнозування
результатів, напрямів, динаміки розвитку у часі і просторі
військових дій на півдні-сході України у фаховому
середовищі вже обговорюються шляхи повоєнного
відновлення вітчизняної економіки. Багато думок є спірними,
тому що виходять із ситуації наслідків «розрухи» сьогодення
без врахування минулого потужного індустріального
потенціалу країни, який має бути маяком і ціллю відбудови.
За поглядами на повоєнне реформування економіки
держави прихильників реформ можна, на нашу думку,
умовно розділити на 2 групи: таких, які наголошують
пріоритетність малому бізнесу та місцевим економікам та на
тих, що наголошують пріоритетність великому бізнесу та
регіональним економікам, визначальним для формування
держбюджету
та для розвитку сукупної національної
економіки.
Прихильники першої групи вважають, що вже сьогодні
має формуватися стратегія повоєнного економічного
розвитку України, орієнтована на її максимальну дерегуляцію
та демонополізацію [1]. А зважаючи на реалії військового
часу, коли бомбардуванням піддаються насамперед великі
склади палива та продовольства, а також потужні логістичні
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вузли, йдеться про якнайшвидше закладення основ своєрідної
«москітної економіки» (за аналогією з «москітними»
військовими стратегіями, коли основні цілі на театрі бойових
дій
досягаються насамперед за рахунок використання
мобільних інноваційних засобів та ресурсів, які є на озброєнні
у великої кількості мало чисельних автономних груп добре
підготовлених військових підрозділів.
Наприклад, така
стратегія обговорювалась на протязі останніх років як
можлива для ВМС України).
Узагальнимо, що означає така «москітна економіка»
економіка для України і якими мають стати наріжні
принципи її становлення?
Поперед усього, передбачається зберегти та розвинути
започаткований курс на мінімізацію регуляторного впливу
владних інституцій на операційне функціонування економіки.
Насамперед,
це
стосується
скорочення
кількості
контролюючих органів та їх повноважень, а також
лібералізації дозвільних процедур. Крім того, варто
забезпечити подальше зниження податкового навантаження
на економіку, зокрема шляхом диференціації ПДВ (передусім
впровадження нульової ставки на соціально значимі групи
товарів), суттєвого зменшення податків на працю: ЄСВ та
ПДФО (принаймні для малого бізнесу), а також нівелювання
митних бар’єрів або і їх цілковита ліквідація (крім випадків
захисту внутрішнього ринку від субсидованого імпорту чи
імпорту з недружніх країн).
Однак, зворотною стороною пропонованих змін є
суттєве обмеження соціальних видатків та мінімізація
бюджетного сектору економіки.
На погляд прихильників пріоритету малого бізнесу
війна показала, що соціальні програми не мають жодного
значення, якщо країна не здатна захистити себе від
зовнішньої агресії. І якби сотні мільярдів гривень, які
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щорічно витрачалися з державного бюджету України на
житлові субсидії та на різного роду соціальні виплати, були
скеровані на розбудову збройних сил і на розробку нових
видів озброєння (принаймні протягом 2015-2021 років), то
соціальний захист тих мільйонів українців, які сьогодні
залишилися без житла та без роботи, був би точно вищим,
ніж це є зараз. Саме тому видатки на оборону є головним
засобом забезпечення соціального захисту громадян.
Натомість левова частка соціальної підтримки для
малозабезпечених,
включаючи
безробітних,
має
реалізовуватися переважно через налагодження механізму
громадських робіт (за винятком обмеженого кола людей, які
не спроможні долучатися до таких робіт за станом здоров’я
чи
за
віком).
Причому
цей
механізм
повинен
впроваджуватися вже сьогодні. Адже, з одного боку, розмір
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
необхідно поступово збільшувати, а з іншого, ці особи
повинні дедалі активніше залучатися до виконання
громадських робіт у тилу: як тих, що пов’язані з підтримкою
армії (харчування, логістика, транспортування), так і тих, що
стосуються потреб цивільного населення: відбудова
пошкоджених
ракетними
обстрілами
об’єктів
інфраструктури; послуги зі складування, сортування та
розподілу гуманітарної допомоги; робота в сільському
господарстві тощо. Окрема сфера громадських робіт,
перспектива якої лише відкривається – житлове будівництво
(у першу чергу – будівництво тимчасового житла для
переселенців у районах їх тимчасової дислокації, а в
перспективі – відбудова пошкодженої житлової та соціальної
інфраструктури на звільнених територіях).
Слід зазначити, що така думка (зменшення
фінансування бюджетних соціальних програм на користь
воєнних програм) є дуже спірною та потребує ретельного
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опрацювання у частині обґрунтування пропорцій щодо
реалізації таких заходів серед соціальних верств суспільства.
Іншим напрямом зменшення бюджетних видатків у
контексті реалізації пропонованих заходів з мінімізації
фіскального навантаження на економіку, розглядається
реформування системи фінансово-бюджетного забезпечення
науково-освітньої
сфери.
Передусім
це
стосується
переведення наукових установ, зокрема інститутів НАН
України та галузевих академій (НААН, АМН тощо)
виключно на проектне фінансування, а також різкого
скорочення бюджетного фінансування для закладів вищої
освіти (ЗВО). Відповідне фінансування має бути збережене
лише для чітко визначеного кола бюджетних місць на
пріоритетних спеціальностях, які будуть визнані особливо
значимими для розвитку держави, при умові укладення
контрактів зі студентами (слухачами), що передбачатимуть
роботу за державним замовленням після закінчення навчання,
протягом не менш ніж 5 років (або повернення до державного
бюджету подвійної вартості навчання, встановленої для
студентів платної форми за відповідною спеціальністю).
Водночас, вважається, що зменшення рівня бюджетного
фінансування ЗВО в Україні має супроводжуватися суттєвим
зростанням їх академічної свободи. Це означає фактичне
перекладання
відповідальності
за
якість
навчання,
викладання та дослідження з держави (яка зберігається ще з
радянських часів) на університети. Паралельно з академічною
свободою має відбуватися і посилення фінансової автономії
ЗВО. Їх повна автономність і самоврядність – це не лише
шлях до оптимізації бюджетних видатків на вищу освіту, але і
пріоритетний напрям формування якісних вітчизняних
університетів та суттєвого підвищення кваліфікованості
кадрів, які ними випускаються [3].
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Однак, і це - дуже спірна позиція. Комерціалізація
означає перетворення ЗВО на бізнес-структури з надання
послуг освіти, а не задоволення інтересів держави з
підготовки потрібних фахівців для потреб національної
економіки. Саме безкоштовна та доступна і якісна
бюджетна освіта радянських часів забезпечила підготовку у
потрібній кількості фахівців та відомі прориви у науковотехнічних
сферах
(космос,
атомна
енергетика,
суднобудування, оборонна промисловість та ін..). у СРСР у
повоєнні 40-ві -70-ті роки.
І нарешті завершальною ланкою
концепції
прихильників домінування малого бізнесу для реформування
вітчизняної економіки в умовах військового стану та з огляду
на пріоритети її повоєнного розвитку є зміна цілей
структурної економічної політики держави. Тобто, замість
існуючої практики державної підтримки бюджетоформуючих
та експортнорієнтованих галузей (а саме вони визначають
сировинний характер української економіки, до того ж ринки,
на яких працюють підприємства цих галузей в Україні, є
значною мірою картелізованими), уряд має стимулювати
розвиток малого бізнесу, одночасно заохочуючи само
зайнятих осіб і підприємців інвестувати у стартапи та
реалізацію інноваційних проектів. Зокрема експерти з цього
приводу відзначають: «Після закінчення війни можливостей
для будь-якого бізнесу буде багато. Дуже важливо, щоб наша
держава мала орієнтир на розвиток країни через підтримку
малого бізнесу, бо якщо фокус буде, як завжди, на великі
корпорації та монополістів, повернути сюди біженців, що вже
перетнули наш кордон, буде вкрай важко» [4] .
Таким чином, слід констатувати, що прихильники
пріоритетності малого бізнесу та місцевих економік
вважають, що повоєнний економічний підйом ( і навіть – бум)
в Україні можливий лише в тому разі, якщо заходи
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економічної політики держави реалізовуватимуться в руслі
чіткої та послідовної стратегії, спрямованої на дерегуляцію
економіки та створення сприятливого інвестиційного клімату.
Однак, можна стверджувати, що малий бізнес дає
можливість для самозабезпечення певній кількості людей, але
він не витягує держбюджет. Децентралізація, яка відбувалася
у останні роки, була фінансовою. Тобто те, що регіони
отримали можливість витрачати гроші, які в них є,
безумовно, різко посилило регіони. Децентралізація дала
можливість зміцнити економіки на місцях та частково
покращити соціальну сферу. Однак малий бізнес не вирішує
проблему наповнення сукупного державного бюджету.
Позиція прихильників другої групи - пріоритетності
великого бізнесу та регіональних економік, визначальних для
формування держбюджету та для розвитку сукупної
національної економіки полягає у тому, що основним змістом
такої стратегії має стати зміна бюджетних орієнтирів
держави. Тобто, замість переобтяження державного бюджету
різного роду соціальними програмами, основний акцент має
бути зроблений на фінансуванні оборонних програм та
розбудові та модернізації оборонно-промислового комплексу,
включаючи створення сучасної системи територіальної
оборони. Такий підхід безальтернативно передбачає державні
керівництво та контроль (у ринковій економіці - ринковими
важелями) за державними бюджетними фінансовими потоками і
головне – за результатами витрат фінансових та інших ресурсів
на потреби сектору безпеки та оборони.
В той же час, бюджетне фінансування слід зберігати та
спрямовувати на гарантування населенню базових медичних
(соціальна медицина) та освітніх (шкільна освіта) послуг, а
також на підтримку закладів культури (музеї, бібліотеки,
театри тощо).
Натомість вирішення переважної більшості соціальних
проблем мешканців нашої держави має відбуватися в
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основному за рахунок стимулювання їх самозайнятості,
включаючи зменшення податкового навантаження на працю,
та впровадження дієвого механізму громадських робіт. Це
створить передумови для зростання доходів громадян,
зменшення рівня їх безробіття та працевлаштування в
легальному секторі економіки, який дає змогу отримати
значно вищий рівень соціальних гарантій ніж у тіньовому
секторі.
Узагальнена оцінка у фаховому просторі показує, що
сьогодні (і під час, і відразу після війни) держава повинна
зосередитися принаймні на п’яти – шести проблемах
економіки да і взагалі збереження державного механізму
Перша - задоволення потреб безпеки та оборони
держави.
Друга – продовольча безпека.
Третя – експорт. Україна втратила доступ до моря,
морський експорт фактично неможливий мінімум на 6, а
реально на 9-12 місяців. Тому що підходи до українських
портів заміновані, жодна страхова компанія не застрахує
корабель, який буде йти до Одеси чи порту «Південний».
Фактично в Україні був експорт – 80 мільярдів доларів. На
сьогодні мова може йти про 30-35 мільярдів експорту, тобто
втрати - більш ніж у два рази . Потрібно міняти всю логістику
експорту, створювати «сухі порти» на західному кордоні
тощо. Без експорту держава не протягне, не буде ні
надходжень до бюджету, ні робочих місць
Четверта - переселенці і перенесення підприємств.
П’ята – робота фінансового та виробничого секторів
економіки.
Стосовно збереження виробництва. Негативна сторона
допомоги від партнерів України
- занепад власного
виробництва. Звідси постає завдання – максимально зберегти
виробництво, де це тільки можливо. І допомагати цьому

116

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

виробництву, в тому числі через держзакупівлі, які повинні
бути по-максимуму сприятливими для внутрішнього
товаровиробника. Необхідно розуміти, що держава не може
запустити імпорт, навіть дешевший, який буде вбивати
українські робочі місця.
Шоста – перегляд запитів на професії на ринку праці.
Після війни буде зовсім інший розклад по професіях, які
будуть потрібні суспільству. Необхідно згадати досвід
радянських часів – коли людина у школі могла отримати
навички тієї чи іншої професії – очевидно, все ж таки
вводити. В урядових колах й до війни розуміли, що нам не треба
такої кількості економістів і юристів, а зараз ми чітко зрозуміли,
що будівництво і відбудова, і плюс новітня економіка, яку ми
повинні почати будувати, вони будуть потребувати зовсім
інших
кадрів
і
зовсім
інших
знань.
Після закінчення війни буде зміна запитів на професії, поперед
усього – на робітничі професії, то це, перш за все, всі будівельні
професії – від електриків до газоелектрозварювальників. Це
перший дуже важливий момент. Якщо говорити про вищу
освіту – то це всі можливі виробничі інженерні кадри, які
будуть займатися інженерією насправді всіх різних галузей,
починаючи від будівництва доріг і мостів.
А з іншого боку, повинно розуміти, що все, що пов’язане з
ІТ-технологіями, технологіями XXI століття, буде кратне
потрібно після бойових дій. І, безумовно, все, що пов’язане з
ОПК. Об’єктивно – війна має дати поштовх до розвитку
українського ОПК, щоб ця галузь стала більш експорторієнтованою. Україна можемо робити в цілій низці розробок
ОПК достатньо серйозні напрацювання і прориви. Це показали
й щорічні виставки «Армія і безпека» нашого озброєння.
Таким чином, слід констатувати, що повоєнний
економічний ріст (бум) в Україні можливий лише в тому разі,
якщо
заходи
економічної
політики
держави
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реалізовуватимуться в руслі чіткої та послідовної стратегії,
спрямованої на ретельно обґрунтовану та дозовану
дерегуляцію економіки та створення сприятливого
інвестиційного клімату.
Для вирішення вказаних проблем в умовах динамічно
змінюваної обстановки міністри по суті повинні перейти в
ручний макроменеджмент. Це ключова світова практика в
усіх подібних ситуаціях, які проходили ті чи інші держави.
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ
ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
На даний час управління логістичною діяльністю
підприємств у системі логістичного менеджменту [1-12]
пов’язано з виникненням безлічі ризиків [13-14]. У зв’язку з
цим у сучасних умовах глобальних загроз і викликів,
нестабільності й невизначеності інституційного середовища
особливо актуалізуються питання формування системи
ризик-менеджменту з метою пошуку принципово нових
методів та інструментарію оцінювання ризиків логістичної
діяльності підприємств, управлінських підходів до їхнього
нівелювання та мінімізації.
Як показує аналіз наукової літератури, на сьогоднішній
день не існує єдиного теоретичного підходу до визначення
суті ризик-менеджменту. Це обумовлено тим, що науковці є
представниками різних економічних теорій і шкіл зі своїми
науковими підходами й особливостями, а також
неоднозначністю і багатоаспектністю даного поняття. Адже
термін «ризик-менеджмент» розглядається як об’єкт
досліджень з позицій державного управління, економічної й
фінансової
безпеки,
інноваційного,
інвестиційного,
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фінансового, стратегічного, маркетингового, логістичного
менеджменту.
Здебільшого дослідники під поняттям «ризикменеджмент» розуміють науку; методологію; мистецтво;
процес; систему; структурні компоненти системи; чинник;
управлінську парадигму; специфічну галузь менеджменту;
сукупність методів, прийомів і заходів тощо.
Так, у джерелах ця економічна категорія трактується як:
- важлива
складова
інноваційної
діяльності
підприємства (А. Степанова, Я. Рогоза);
- сучасна
система
управління
ризиками
підприємницьких структур (І. Вербіцька);
- система організаційно-фінансового характеру, яка
об’єднана спільною ідеєю і спрямована на мінімізацію
витрат, пов’язаних з управлінням певним об’єктом (Р Пікус,
Н. Приказюк);
- чинник забезпечення економічної безпеки підприємств
(Т. Мостенська);
- синтетична наукова дисципліна, яка вивчає вплив на
різні сфери діяльності людини випадкових подій, що
завдають фізичний і матеріальний збиток (Н. Хохлов);
- методологія, яка має власний набір термінів,
класифікацію, єдиний підхід до аналізу різних ризиків
(Н. Хохлов);
- мистецтво і наука про забезпечення умов успішного
функціонування будь-якої виробничо-господарської одиниці
в умовах ризику (Г. Чернова, А. Кудрявцева);
- процес розробки та впровадження програми
зменшення будь-яких випадково виникаючих збитків
(Г. Чернова, А. Кудрявцева);
- сукупність методів, прийомів і заходів, що дозволяють
певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і
вживати заходів до виключення або зниження негативних
наслідків настання таких подій (В. Гранатуров);
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- система оцінки ризику, управління ризиком і
економічними (точніше, фінансовими) відносинами, що
виникають у процесі цього управління, і включає стратегію і
тактику управлінських дій (Л. Тепман);
- специфічна галузь менеджменту, яка потребує знань
предметної діяльності фірми, страхової компанії, аналізу
господарської діяльності підприємства, математичних
методів оптимізації економічних завдань (Л. Дoнець);
- управління організацією в цілому або окремими її
підрозділами з урахуванням факторів ризику (тобто
випадкових подій, що впливають на організацію) на основі
особливої процедури їх виявлення й оцінки, а також вибору і
використання методів нейтралізації наслідків цих подій,
обміну інформацією про ризики і контролю результатів
застосування цих методів (А. Старостіна, В. Кравченко);
- складова системи управління фінансовою безпекою на
підприємстві (О. Хаджинова, М. Куртяник);
- система, що включає в себе ідентифікацію, аналіз
ризиків, управління (Г. Матвієнко-Біляєва);
- моделювання можливості відхилення при деякому
обмеженні управлінського, компетентного, мотиваційного,
психологічного характеру (М. Прокопенко);
- система управління ризиком і економічними
(фінансовими) відносинами, що виникають в процесі цього
управління, включаючи в себе стратегію і тактику управління
ризиком (І. Федулова);
- цілеспрямований пошук і організація роботи щодо
зниження ступеня ризику, мистецтво отримання і збільшення
доходу (виграшу, прибутку) у невизначеній господарській
ситуації (І. Федулова).
На думку І. Вербіцької [15], у рамках концепції ризику
як небезпеки або загрози ризик-менеджмент означає техніку
зменшення ймовірності настання негативних подій і наслідків
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від них за допомогою заходів, які вимагають розумних
витрат. У рамках концепції ризику як можливості під ризикменеджментом розглядається ступінь використання техніки
максимізації доходу при одночасному обмеженні або
мінімізації втрат.
У той же час В. Вітлінський, С. Наконечний,
О. Шарапов [16] притримуються сучасної точки зору,
заснованої на «неокласичній» теорії, зазначаючи, що
управління ризиком покликане забезпечити оптимальне для
підприємства співвідношення прибутку (приросту ринкової
вартості) та ризику, його прийнятний (допустимий) рівень.
У
монографії
«Ризикологія
в
економіці
та
підприємництві» В. Вітлінський і Г. Великоіваненко [17]
акцентують увагу на необхідності використовувати в
управлінській діяльності різноманітних підходів, процесів,
заходів, які дозволяють певною мірою (наскільки це
можливо) прогнозувати можливість настання ризикових
подій і домагатися зниження ступеня ризику до допустимих
меж.
Як стверджує А. Камінський [18], у сучасній
проблематиці ризик-менеджменту можна виокремити дві
частини. Перша частина обумовлюється проблематикою, яка
виникає від неадекватної, недостатньої реалізації певної
структурної компоненти процесів ризик-менеджменту.
Другою частиною є ті проблеми, які породжуються
функціонуванням ризик-менеджменту як цілісної системи у
фінансовому інституті. Тому логічним для аналізу
досліджуваної проблеми є представлення структури процесу
ризик-менеджменту.
Генезис
ризик-менеджменту
характеризується
трансформацією уявлень про ризик, проблематикою
вимірювання ризиків та особливо ставленням до ситуацій з
ризиком. При цьому ризик-менеджмент не є статичним, він є
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динамічним, його динаміку породжує саме проблематика
ризику [19].
Отже, на підставі узагальнення концептуальних
положень щодо даної проблематики термін «ризикменеджмент» пропонується розглядати з позицій підвищення
рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання; як
сучасну парадигму логістичного менеджменту; комплексний
підхід до формування системи управління ризиками
логістичної діяльності.
На нашу думку, найбільш змістовним є таке узагальнене
трактування економічної категорії «ризик-менеджмент» як
комплексу управлінських дій, економічних відносин і заходів
впливу на процеси та явища в умовах невизначеності та браку
якісної інформації, що носять системний і комплексний
характер,
спрямованих
на
забезпечення
найбільш
сприятливих умов функціонування та отримання результату,
шляхом своєчасного виявлення, оцінювання та нейтралізації
прояву негативних наслідків непередбачуваних подій. Ризикменеджмент полягає у комплексному аналізі політичних,
зовнішньоекономічних, фінансово-економічних, інвестиційних,
соціальних, виробничих, інноваційних, інформаційних,
технологічних, ринкових, маркетингових чинників, які
впливають
на
логістичну
діяльність
суб’єктів
господарювання.
Перспективи подальших досліджень полягають у
теоретичному узагальненні існуючих підходів до суті й
змісту термінів «ризик», «ризик логістичної діяльності» та
«управління ризиками логістичної діяльності».
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СЕКЦІЯ 5.
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
Забора В.А.
викладач кафедри режисури естради та масових свят,
Київський національний університет
культури та мистецтв
м. Київ, Україна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ
ФУНКЦІЙ ТА ВИМОГ ДО СУЧАСНОГО ОДЯГУ
Стародавня людина використовувала одяг як маленьке
житло, тобто як захисток від негоди, а також як захист від сил
природи, причин виникнення яких на той час ще ніхто від сил
природи, причин виникнення яких на той час ще ніхто не
знав. Для одягу зазвичай застосовувались ті матеріали, які
знаходились “під рукою”. Перший одяг людина виготовляла
зі шкур тварин, непромокальні накидки робились з кішок
рибин, перші “тканини”, якими огортали тіло, створювались з
пеньки та трав. Кожна річ має виконувати свою функцію,
тому і одяг не є винятком.
Функція (від лат відправлення, діяльність призначення)
означає обов’язок, коло діяльності, призначення. Функція
одягу є характеристика, яка у повному обсязі розкриває
властивості виробу під час його застосування залежно від
його призначення та вихідних умов проектування. Тобто,
функція одягу це службова роль, яка виконується одягом у
співвідношенні з призначенням. Функції костюма склались
історично. Спосіб життя суспільства відображається на
характері застосування одягу.
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Сучасний костюм людини багатофункційний. Залежно
від умов застосування та призначення одягу можна визначити
різноманітні функції, які він виконує у той чи інший час.
Окрім захисної основними функціями сучасного одягу є
наступні:
Ергономічні вимоги до одягу поділяють на: фізіологічні,
гігієнічні, антропометричні, й психофізіологічні.
Фізіологічні вимоги до одягу визначають відповідність
виробу фізіологічним особливостям людини. Основою
існування людського організму є обмін речовин, в процесі
якого організм отримує та засвоює поживні речовини й
кисень, витрачає енергію і виділяє в оточуюче середовище
надлишкове тепло, вологу та інші продукти своєї
життєдіяльності. Для забезпечення фізіологічних вимог
важливе значення має маса, жорсткість та тертя між шарами
одягу та шкірою людини.
Гігієнічні вимоги до одягу обумовлені необхідністю
підтримання гігієнічних умов для життєдіяльності людини, її
працездатності при взаємодії з середовищем. Гігієнічні
вимоги до одягу – це вимоги, які передбачають забезпечення
безпечних і нешкідливих умов для життєдіяльності людини
при його взаємодії з виробом та середовищем. Гігієнічні
вимоги до одягу направлені на попередження виникнення
хвороб і створення умов для збереження здоров’я. У
відповідності до фізіологічних та гігієнічних вимог одяг в
повинен виконувати дві функції: 1). захищати тіло від
несприятливих факторів зовнішнього середовища (дії
високих і низьких температур,надлишкової сонячної радіації,
вітру, атмосферних опадів – туману, дощу і снігу; механічних
ушкоджень – царапин, забоїв, укусів тварин і комах;
2). Створює необхідні комфортні умови для
нормального функціонування організму: зберігає стабільність
температури тіла; виводить продукти обміну – вологи, пари,
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вуглекислого газу,солі, шкірного сала, лусок епідермісу;
створює перепони для проникнення з зовні пилюги, грязі та
мікробів. До важливих гігієнічних вимог одягу відноситься
безпечність. Одяг не повинен виділяти шкідливих речовин,
викликати алергію та електризуватися. Накопичення
електричних зарядів і розрядка їх в момент дотику викликає
неприємні больові відчуття, а утворене електричне поле одягу
може погано впливати на стан нервової системи, процеси
кровообігу та інші життєво важливі функції організму. Крім
того, електризуємість одягу сприяє його забрудненню і
деформації в процесі експлуатації.
Антропометричні вимоги характеризують відповідність
конструкції виробу і його елементів формі і розмірам тіла
людини, що забезпечує зручність користування виробом.
Одяг повинен забезпечувати нормальні умови для дихання,
кровообігу, запобігати втомі й не обмежувати рухів людини.
Тому при проектуванні одягу необхідно враховувати розмірні
характеристики тіла людини і його частин. Розмірні
характеристики встановлюють залежно від розмірних ознак
типових фігур з врахуванням необхідних припусків на вільне
облягання та обираючи найзручніший вид застібки, форму
коміра, кишень й інших деталей.
Психофізіологічні вимоги до одягу зумовлюються
взаємодією людини з одягом з урахуванням психологічних,
фізіологічних і психофізіологічних особливостей людини.
Задоволення фізіологічних вимог досягається, коли одяг
забезпечує діяльність людини з урахуванням її силових і
швидкісних
можливостей.
Одяг,
що
відповідає
антропометричним і гігієнічним вимогам, водночас задовольняє
й фізіологічні потреби людини. Психофізіологічні вимоги
задовольняються через естетичність одягу, хорошу посадку на
фігурі людини, створення комфортних умов, коли одяг
відповідає смакам і звичкам споживача.
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Естетичні вимоги до одягу передбачають відповідність
виробу соціальним ідеалам, стилевому напрямку, що
сформувався і моді. Краса одягу тісно пов’язана з його
доцільністю. Одяг повинен бути практичним і разом з тим,
прикрашати людину. Естетична цінність виявляється як
співвідношення характеристики реального виробу до ідеалу,
тобто, уявленню про прекрасне. Саме при формуванні
естетичного ідеалу і відбувається виявлення естетичних
потреб людей. Формування естетичного ідеалу відбувається в
свідомості людей, перш за все, як міра співвідношення
естетичної форми і змісту предмету. Змістом одягу є його
утилітарні функції. Естетична цінність форми текстильних
виробів визначається як співвідношення її до ергономічних
властивостей. Естетичні уявлення виробляються у свідомості
людей в залежності від того, яке їх реальне життя і які
потреби вона породжує. На естетичні вимоги до одягу
великий вплив здійснює стиль і мода.Наприклад вечірня
сукня має виконувати не тільки естетичну функцію,
відповідати призначенню (інформативна функція)
Список використаних джерел:
1. Кіісел Каролін Моделювання одягу. Повний
ілюстрований курс. Litres, 2022, 367с.
2. Рєзанова Наталя Минуле і моди. Історія костюмів,
речей, звичаїв. Феникс,2011, 388с.
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Клівак В.С.
аспірант,
Київський національний університет
культури і мистецтв
м. Київ, Україна
МИСТЕЦТВО У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
У світі технологій, що розвиваються, деякі нові
тенденції майже непомітні, це дозволяє створювати нові
програми, працюючи за лаштунками. Віртуальна реальність і
доповнена реальність не є такими трендами. VR і AR
знаходяться буквально прямо перед очима кінцевого
користувача, і, хоча є деякі очевидні споживчі програми,
підприємства можуть не завжди бачити, як вони можуть
використовувати свій потенціал.
Віртуальна реальність занурює вас у віртуальний світ за
допомогою гарнітури з певним типом екрана, що відображає
віртуальне середовище. У цих гарнітурах також
використовується технологія відстеження голови, яка
дозволяє вам оглядати навколишнє середовище, фізично
рухаючи головою. Дисплей слідуватиме в будь-якому
напрямку, у якому ви рухатиметеся, надаючи вам круговий
огляд віртуального середовища [1].
Віртуальна
реальність
дозволяє
користувачам
досліджувати змодельований досвід у тривимірному
середовищі, створеному комп’ютером. Він інтерактивний,
тому дії користувачів можуть змінювати обстановку навколо
них.
Сьогодні попит на VR стрімко зростає. П’єси у
віртуальній реальності збільшуються у кількості, а музеї та
галереї випускають цілі експонати у VR. VR є яскравим
прикладом змішування світів традиційних засобів масової
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інформації, таких як фільми, книги чи ілюстрації, і цифрового
досвіду. Приклад: нещодавно IBM опублікувала демо-версію
VR-гри Sword Art Online, заснованої на однойменному
аніме-серіалі. Оголошення викликало значний резонанс в
Інтернеті [4].
Як і інші форми цифрового мистецтва, VR постійно
розвивається та є багатогранною. Широка категорія охоплює
низку творчих робіт – від простих інтерактивних відео до
360-градусних сферичних панорам і виставок.
Є багато способів почати займатися мистецтвом
віртуальної реальності, а також безліч інструментів, які
допоможуть вам втілити ваше творче бачення в життя.
Платформа (платформи), яку ви виберете, залежатиме від
загальних цілей вашого проекту. У той час як ви можете
створювати химерні VR-картини за допомогою Tilt Brush, ви
можете вникати в такі складні концепції, як проектування
тривимірних полігональних об’єктів за допомогою таких
програм, як Blender. Ви навіть можете зайти за лаштунки та
навчитися кодувати власні враження від VR.
Для художників, які прагнуть отримати більш
детальний дизайн конкретних моделей або персонажів, є
Adobe Dimension, яке є програмним забезпеченням для
створення фотореалістичних 3D-зображень. SketchUp, Unreal
Engine і Gravity Sketch – це інші платформи для створення
3D-візуалізацій, анімації та ігор [4].
Поглянувши на твори віртуального мистецтва, створені
за останні кілька років, ми побачимо, що вони дуже
різноманітні за підходами та стилями. Це доводить, що
сучасні віртуальні художники мають набагато більше
можливостей, ніж їхні мистецькі попередники. Наприклад,
Чарльз Сейнті використовував відео автомобільних аварій,
які він знайшов на YouTube, щоб створити віртуальний
звалище, яке учасники можуть досліджувати за допомогою
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контролерів відеоігор і Oculus Rift (VR-гарнітура). Цей твір
досліджує захоплення людей людською трагедією, як і
«Катастрофи» Енді Ворхола, але додавання досвіду
віртуальної реальності робить це ще більш тривожним.
Рейчел Россін, інсталяційна та мультимедійна художниця з
Нью-Йорка, використовувала віртуальну реальність, щоб
провести учасників через своє бачення пекла, яке було
сповнене фрагментованих картин, архітектурних образів та
логотипів браузерів [3].
Майбутнє віртуальної реальності та віртуального
мистецтва. Ми можемо визначити віртуальну художню
галерею як організовану та систематичну колекцію
віртуальних творів мистецтва, яка пропонує відвідувачам
гнучкість для взаємодії та спілкування відповідно до їхніх
інтересів і потреб. Віртуальні предмети мистецтва фактично
не займають місця, і вони доступні через повсюдне
обчислення. Прогрес у розвитку ІТ та комунікаційних
технологій уможливив створення віртуальних художніх
галерей, що збільшило ступінь взаємодії в різноманітті. Що
також можливо через віртуальні галереї, це безперервна
реклама самовираження та самоідентичності у формі
зображень, текстів або голосових повідомлень. Віртуальні
галереї мають здатність долати просторові та часові
обмеження, які існують у традиційній демонстрації фізичного
мистецтва. Немає обмежень, коли йдеться про розширення /
зміну галерей і вітрин – миттєва зміна колекції мистецтва
завжди можлива.
Віртуальні галереї – це платформи, які відіграють
важливу роль у розвитку потенціалу мистецтва шляхом
використання мистецьких навичок молодих поколінь. Окрім
2D зображень творів мистецтва, ці галереї надають
змодельовані 3D артефакти, щоб створити відчуття повного
занурення у віртуальну реальність. Ми говоримо про все: від
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цифрового мистецтва до реплікацій зруйнованих історичних
будівель [2].
Висновок. Отже, зростаюча потужність комп’ютерів
дозволяє створювати все більш реалістичні віртуальні світи,
які стирають межу між реальним та віртуальним. Сама
віртуальна реальність сьогодні стає новим естетичним та
художнім феноменом, новою реальністю для аудіовізуальних
мистецтв, яка потребує від митців нових підходів і
професійного освоєння цього потужного інструменту впливу
на глядачів.
Віртуальна реальність стає все більш популярним
елементом виставок сучасних художників. Інструмент
використовують як окремий медіум та у колаборації з
реальними арт об’єктами і публічним простором. По всьому
світу відбуваються VR-фестивалі, на яких цифрове мистецтво
означено в окремий напрямок зі своїми зірками та відомими
митцями.
Список використаних джерел:
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www. artdex. com / what-is-virtual-art/ (дата звернення: 11.08.2022).
3. Can VR art help us see the real world differently?: вебсайт. URL: https://www.vox.com/22906200/virtual-reality-vr-artsundance – 2022 (дата звернення: 11.08.2022).
4. Guide to Virtual Reality Art: What It Is and How to Make
VR Art Yourself?: веб-сайт. URL: https://www.skillshare.com/
blog/guide-to-virtual-reality-art-what-it-is-and-how-to-make-vr-artyourself/ (дата звернення: 11.08.2022).
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Кріпак О.Л.
кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри «Фортепіано»,
факультет «Музичне мистецтво»,
Харківська державна академія культури,
м. Харків, Україна
ЖАНР ФОРТЕПІАННОГО ЕТЮДУ:
КОМПОЗИТОРСЬКІ ТА ВИКОНАВСЬКІ
АСПЕКТИ
Етюд − від фр. (франц. étude), etude), буквально —
«робота», «вправа», «штудія» − особлива форма діяльності по
відтворенню предметних, наукових та мистецьких явищ, яка
відрізняється рядом характерних рис. Серед них щодо
музичного етюду слід виділити наступні:1) невеликий обсяг;
2) застосування якогось одного (рідше – декількох) прийому
виконання; 3) спрямованість на вдосконалення техніки
виконавця – вокаліста (в вокальній практиці етюдами
слугують вокалізи та інші вправи на вдосконалення техніки
співу) та інструменталіста.
Музичний етюд найтісніше кореспондує з етюдом у
живописі. Їх поєднує загальне прагнення відобразити «велике
у малому» [3] як головну прикмету мініатюри у мистецтві.
Інше значення мініатюри живописі – етюд як прообраз
майбутньої великої картини або її фрагмент – у музиці теж є
присутнім, але виступає в узагальненому вигляді (сукупність
етюдів на різні види техніки дозволяє музиканту досягти
необхідного рівня у виконанні творів великої форми.
Потреба у музичних етюдах виникла історично в епоху
Бароко у зв’язку з формуванням musika poetika (поетичної
музики), носіями якої ставали виконавці-віртуози. Одночасно
виникала необхідність у вдосконаленні їхньої майстерності:
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адже поетика мислилася як технологічна система, яка у
виконавському мистецтві має свої закономірності та правила,
свій набір типових та нетипових звукових формул, якими
повинен вільно оперувати професіонал, а також той, хто
бажає «отримати найсильнішу схильність до творчості» [1]. В
жанрі етюду в епоху Бароко, по-перше, вимальовується його
специфікація, відносно того чи іншого інструментального
стилю, по-друге, формується розподіл (іноді дещо умовний)
на дві групи п’єс – художню (зразки – маленькі прелюдії та
інвенції Й.С.Баха) та інструктивну (найпоказовіший зразок –
клавірні сонати Д.Скарлятті, які сам автор називав
екзерсисами – «вправами»). Сонати Д.Скарлятті являють
собою один з перших зразків художньо-технічного
«симбіозу», що у подальшому стає найпоказовішою рисою
фортепіанного етюду. До числа досягнень
великого
італійського майстра в галузі фортепіанно-етюдної техніки
відноситься: 1) використання репетицій на одному і тому ж
звуці зі змінною аплікатурою;2) прийом glissando, який на
фортепіано має свою техніку виконання (рух тильної сторони
долоні по клавіатурі); 3) перехрещення рук піаніста;
4) використання так званої ачаккотури (итал. acciaccatura –
буквально «вм’ятина» короткі форшлаги, які виконуються
одночасно з акордом). Подальший розвиток фортепіанного
етюду був пов’язаний з творчістю французьких клавесиністів
Ф.Куперена, К.Дакен, Ф.Рамо, які продовжили на
самобутньому національному ґрунті здобутки німецької та
італійської шкіл.
Справжній розквіт жанру фортепіанного етюду
спостерігається у стилі вrilliant, який поклав початок
фортепіанного «буму»
у музичній культурі Європи
ХІХ століття. В історії піанізму тут виділяються дві провідні
школи – лондонська (М.Клементі, І.Крамер) та віденська
(Й.Гуммель, К.Черні). Етюдний жанр стає незмінним

136

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

атрибутом й інших піаністичних шкіл – французької
(А.Бертіні, А.Лемуан, К.Сен-Санс К.Дебюссі) та німецької
(Ф.Калькбреннер, А.Герц, К.Кунц, К.Гурлітт), датської
(Л.Шітте) та шведської (Г.Беренс). Вагомий
внесок у
розвиток етюдного жанру для фортепіано зробив К.Черні,
творчість якого являє собою цілу енциклопедію зразків
фортепіанного етюду (усього їх більше 12 збірок). Його
етюдні збірки побудовано за принципом
поступового
ускладнення техніки гри, а використані в них фактурногармонічні формули часто є репродукціями художніх зразків,
наприклад, бетховенських фортепіанних сонат.
Неперевершеними зразками фортепіанного етюду є
твори у цьому жанрі Ф.Шопена та Ф.Ліста. Ці композиторипіаністи демонструють, як прийнято вважати, два різних
підходи до жанру фортепіанного етюду. Ф.Шопен керується
дидактикою, пропонуючи в кожному із своїх етюдів певний,
один і той же вид техніки, що, проте, у поєднанні з їхньою
жанровою семантикою не затьмарює художньої сторони.
Ф.Ліст, керуючись ідеєю програмної музики, в своїх етюдах
на перший план висуває художньо-образні завдання, втілені
через певний «набір» прийомів гри, кожен з яких у ґенезі має
свою семантику.
Традиції шопенівських та лістівських етюдів, а також
синтетичні форми їх втілення, знайшли продовження у
фортепіанній літературі Новітнього часу. Тут слід окремо
виділити трактування цього жанру у фортепіанній спадщині
С.Рахманінова та К.Дебюссі. Перу С.Рахманінова належать
два опуси етюдів, жанр яких автор позначив як «Етюди
картини». Це − ор.33 (8 етюдів,1911) та ор. 39 (9 етюдів,
1917). Ці твори синтезують «етюдність» та «картинність» [2],
що дозволяє визначити їх тип як програмно-фактазійний.
Кожен з етюдів містить приховану квазісюжетну програму,
що дозволяє дослідникам доволі вільно трактувати їхній зміст
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(№1 ор.33 – сцена масової ходи; №2 ор.334 – звуковий пейзаж
під дощовою завісою; №2 ор.39 – «Море і чайки»; етюд №6
ор.39 – «Червоний капелюшок» тощо. Технічна модель, на
яку орієнтується автор етюдів-картин – шопенівська, що
унаочнюється прямою цитатою (наприкінці етюду №8 ор.33
міститься майже пряма цитата заключної фрази з
шопенівської Балади g-moll).
Важливим етапом у становленні естетики та поетики
фортепіанного етюду стали твори у цьому жанрі К.Дебюссі.
Йому належить збірка з 12-ти етюдів (два зошити по 6 у
кожному, яку він після доволі довгих роздумів присвятив
Ф.Шопену, а не Ф.Куперену, як початково планувалося. На
відміну від Ф.Шопена, К.Дебюссі свої етюди присвячує не
якомусь одному виду техніки, а декільком. Фактурні
контрасти, що при цьому виникають, дають підстави вбачати
у кожному з етюдів програмний зміст (у цілому, з легкої руки
сучасників вони отримали назву «Морських») [4]. Проте,
композитор в кожному номері дає вказівки на головне
технічне завдання (№1 з першого зошиту – («п’ять пальців, за
мсьє Черні»); №7 з другого зошита – («хроматичні щаблі»)
тощо.
Актуальність жанру етюду у всіх національних
фортепіанних
школах
визначила
його
самобутнє
використання в українській музиці, де особливо показовим є
цикл-сюїта з 11 номерів В.Косенко «Етюди в формі
старовинних танців» (1928-1929). Зберігаючи модель
класичної танцювальної сюїти, автор насичує тематизмами
фактуру номерів українськими інтонаціями, вокального та
інструментального походження (наприклад, імітація звучання
народного ансамблю «троїсті музики» у середньому розділі
заключної Жиги).
Таким чином, фортепіанний етюд – універсальний та
специфічний водночас, стабільно-мобільний жанр, який
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супроводжує світовий піанізм протягом всієї історії його
існування. Суміщення у етюді для фортепіано художніх та
інструктивних
завдань
слугує
важливою
школою
майстерності для виконавців, які використовують здобуті в
етюдах навички в інтерпретаціях власне художніх зразків –
від мініатюр та їхніх циклів до великих форм (концерт,
соната тощо). У методичному плані (мається на увазі
використання етюдів у навчальній практиці) накопичений в
етюдному жанрі досвід дає змогу педагогам та учням обирати
необхідні для того чи іншого етапу професійної підготовки
збірки та окремі етюди, що має неабияке значення в плані
поступовості формування фахової майстерності піаністів.
Список використаних джерел:
1.Бах Й.С., Инвенції, М: Музика,1971.
2.Мирошніченко М., Образно-интонаційна ідея этюдакартини ор.39 a-moll С.В.Рахманінова та її композиційнодраматургічне рішення в виконавських версіях, Київ :
Київське музикознавство, 2016,(57), С. 174-179.
3.Назайкінський Е. В., Логіка музичної композиції, М. :
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4.Портна І., Фортепіанні етюди Клода Дебюссі в
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Ло Чже
аспірант кафедри історії української музики
та музичної фольклористики
Національна музична академія ім. П. І. Чайковського,
м. Київ, Україна
КОНЦЕРТ ДЛЯ ТРУБИ У ТВОРЧОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ:
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЖАНРУ
З початку ХХ століття в оркестровій музиці
європейських композиторів-симфоністів партія труби
індивідуалізується, сповнюється рисами концертності,
набуває неймовірної яскравості, самостійності, віртуозності,
тобто – відокремлюється від загального оркестрового
звучання. Концерт для солюючої труби з оркестром у
європейській музиці пройшов довгій шлях формування та
еволюції з давніх часів. У творчості композиторів
ХХ століття його форми індивідуалізуються. Одна номінація
«трубний концерт» об’єднує безліч моделей: від яскравого
неокласичного Концерту для труби з оркестром 1934 року
Карла Пілса (ориг. Karl Pilss), присвяченого віденському
виконавцю Францю Денглеру (ориг. Franz Dengler) – до
авангардного Концерту для труби 1997 року Бенедикта
Масона (ориг. Benedict Mason «Concerto for trumpet and
orchestra in 6 groups»), що набув резонансу, завдячуючи
берлінському виконавцю Рейнгольду Фрідріху (ориг.
Reinhold Friedrich). Дослідниця Ґілріт Емі (Gilreath A.) надає
хронологічну панораму творів для труби у ХХ столітті, де
концертний жанр для труби у західноєвропейській музиці ХХ
століття постає доволі розвиненим. Він стрімко розкривається
і у напрямах стильовій еволюції, відповідно тенденціям
епохи, тож наявними є модерні, неокласичні, неоромантичні,
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неофольклорні та полістилістичні концерти для труби [1].
Характерною особливістю європейської традиції є увага
професійних композиторів до концертного втілення тембру
цього інструменту, тоді як у слов’янському музичному ареалі
концерти для труби, зазвичай писали самі виконавцідуховики, або композитори т. зв. «другого ешелону» (але не
менш яскравого обдарування).
Жанр концерту для труби займає провідну позицію у
наукових дослідженнях. Праці українських вчених
В. Апатського, В. Посвалюка, К. Посвалюка, Б. Мочурада,
І. Палійчук,
І. Гишки,
В. Богданова,
М. Загайкевич,
Ф. Крижанівського, П. Круля, К. Білої, С. Левіна та інших
науковців закладають міцне підґрунтя для вивчення
тембрових ресурсів інструменту, виконавських шкіл,
жанрової палітри творів, зокрема й концертів для труби.
Найбільш значущим доробком у цьому напрямку є дисертація
Б. Мочурада [2]. Як зазначає автор, «предметом дослідження
є концерти для труби з оркестром європейських композиторів
різних епох в аспекті жанрово-стильової типології з
врахуванням еволюційного розвитку труби як ансамблевооркестрового та сольного інструменту» [2, с. 3 – 4]. Але саме
українському концерту для труби досі не присвячено жодного
системного дослідження.
Між тим, історія «виокремлення» української традиції
трубного концерту від концертів радянського культурного
простору є показовою та актуальною для наших часів.
Одними з перших концертів для труби тієї епохи були
концерти з оркестром, написані В. Щолоковим (1928 рік) та
О. Гєдіке (1929-1930 рр). У повоєнних роках увага до
створення оригінального трубного концертного репертуару
набула широкого творчого резонансу. Саме тоді трубні
концерти епохи класицизму та транскрипції інших творів
відійшли на другий план у виконавстві та у педагогіці.
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Українські композитори починають писати оригінальні
концерти для труби, вкажемо на твори Я. Файнтуха (Перший
концерт для труби з оркестром 1957 р.), Г. Леонова (1959,
№ 2 1964), Б. Яровинського (1961), Є. Зубцова (Подвійний
концерт для труби і тромбона з оркестром 1964/68),
Й. Бобровського (1969). У 70-ті роки яскраві концерти, але
усе ще у традиційному стилі трактування тембру труби як
моторного, фанфарного, складають М. Бердиєв (1972, №2
1975) та В. Гомоляка (1977). Водночас, одеський композитор
Олександр Красотов рішуче відходить від «радянських
канонів» тембрового іміджу труби, сміливо синтезує різні
жанри та пише масштабний твір «Симфонія-концерт № 2»
для труби с оркестром, а Яків Лапинський (1979/1980)
використовує авангардну стилістику у власному трубному
концерті. Наступне десятиріччя, 80-ті роки ХХ століття,
надають панораму більш інтенсивних тембрових пошуків у
використанні засобів драматизації солюючої труби, нового
іміджу соліста, а сама жанрова форма концертів
трансформується, набуває синтетичного характеру. Вкажемо
на талановиті твори лірико-драматичного характеру, серед
яких першим постає Концерт О. Злотника для труби з
оркестром (1983). У 1986 році з’являються відразу декілька
непересічних опусів: Концерт для труби «Монологи»
Б. Синчалова, «Драматичний концерт» Жанни Колодуб та
Концерт І. Асєєва. Яскравими пошуками цього десятиріччя у
напряму полістилістики є Концерт для труби «Suoni passati»
(«Звучить минуле», І редакція здійснена 1982 року, ІІ –
1996 року). Стильові пошуки характеризують Концерти для
труби Л. Колодуба 1987 року та М. Дремлюги 1989 року. У
90-х роках зазначені композитори, що вже раніше зробили
творчу апробацію тембру труби у жанрі концерту,
розширюють цю виражальну палітру. Композитор Яків
Лапинський пише Концерт для трьох труб з оркестром (1994),
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Л. Колодуб – «Іюльський концерт» для юних виконавців
(1999), який у провідному тематизмі втілює народно-пісенні
джерела. Наприкінці ХХ століття жанрова форма концерту
для труби соло органічно підміняється більш вільними
рапсодичними побудовами. Цей прийом жанрового синтезу
як найкраще передає дух вільної імпровізації, що був дещо
«скутий» у традиційному концерту та розкривався лише у
каденціях. Прикладом зазначеного є твір О. Костіна
«Сербське капричіо» для труби та струнних (1997).
На межі ХХІ століття існують декілька тенденцій
втілення концертного жанру. Найбільш традиційне бачення
демонструє Концерт для труби з оркестром львівського
композитора В. Шехместера (2000). Полярна тенденція
новацій пов’язана з яскравими нетрадиційними жанровими
експериментами, що розкривають різні грані віртуозності. Це
особливо ефектно втілено в опорі на фольклорні джерела, якот у «Концерті-рапсодії» для труби in B та струнного
оркестру з фортепіано Є. Станковича (2010).
Відтак, розвиток стильових принципів та матриці жанру
«концерт для труби з оркестром» в українському варіанті
відрізняється від європейської традиції, яка сформувала
більш досконалі жанрово-стильові зразки концертів ще на
початку минулого століття. В української традиції розвиток
жанру пройшов декілька стадій. Перший етап охоплює
50-ті роки ХХ ст., продовжується до 70-х років ХХ ст. Це –
етап стабілізації жанру. Як правило, автори цього періоду, що
писали концерти для труби були непересічними викладачами
або знаними виконавцями-духовиками, але маловідомими
композиторами. Тембри солюючої труби у таких концертах
набувають деякої шаблонності, трактуються традиційно, як
відображення природних властивостей інструменту (у
відповідності до їх означення у підручниках з
інструментознавства). Другій етап охоплює 80-ті роки ХХ ст.,
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це етап індивідуалізації форми, якому властивий жанровий
синтез. Зазвичай ці концерти мають програмну назву, а
композитори використовують подвійні жанри. Автори цього
періоду спираються на розширене бачення тембру солюючої
труби. Третій
етап охоплює кінець ХХ – 10-ті роки
ХХІ століття. У ньому спостерігаються два напрями
трансформації концерту. Перший спрямований на збереження
традицій концертного жанру, другий відрізняється їх
«розмиванням», прагненням до новацій. Оновлюючи жанр,
тем не менш, композитори цього етапу зберігали риси
концертності:
віртуозність,
основоположні
принципи
змагання соліста та оркестру, імпровізаційність. Але й родові
якості концертності та переважання ігрової логіки вкрай
радикально змінюють жанрові параметри українського
трубного концерту у ХХІ ст., а сам солюючий тембр труби
набуває якостей граничної семантизації. У таких концертах
спостерігається взаємодія віртуозності та симфонізму та їх
динамічна рівновага.
Відтак, від початкових спроб створити методичний і
концертний репертуар для труби, українські композитори
переходять до жанрово-стильових експериментів і вітчизняні
концерти для труби стають перлинами світового репертуару.
Список використаних джерел:
1. Gilreath A. A Bibliography of Trumpet Concertos from
the Former Soviet Union. ITG Journal [International Trumpet
Guild] .XIX/2 (1994/12), рр. 49-54.
2. Мочурад Б. Концерт для труби з оркестром в аспекті
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Ян Чжеюй
аспірант кафедри дерев’яних духових інструментів,
Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського
м. Київ, Україна
КОНЦЕРТ ДЛЯ КЛАРНЕТУ З ОРКЕСТРОМ
«ЗВУКИ ПАМІРУ» ХУ БІЦЗІНА ЯК ПЕРШИЙ
ЗРАЗОК ТВОРЧОСТІ КИТАЙСЬКИХ
КОМПОЗИТОРІВ В ЖАНРІ ДУХОВОГО
КОНЦЕРТУ
Одним з перших китайських композиторів, який звернув
увагу на духові дерев’яні інструменти як концертні, був
Ху Біцзін, який у 1989 році закінчив концерт для кларнету з
оркестром «Звуки Паміру», який, у свою чергу, був вперше
виконаний
Тао
Сюйгуан,
провідним
кларнетистом
китайського театру опери та балету та професором
пекінського інституту сучасної музики. Разом з концертом
«Західний стиль», «Звуки Паміру» складають постійний
репертуар виконавця. Музична і технічна складність
забезпечила велику популярність концерту, переважна
більшість сучасних китайських кларнетистів має його у
своєму репертуарі: «Концерт “Звуки Паміру” для кларнета з
оркестром, без сумніву, є одною з найважливіших робіт в
історії кларнетового мистецтва Китаю. На відміну від музики
доби Культурної революції, під час якої китайська музика для
кларнету створювалась на основі простих народних мелодій
без цікавих новацій в області музичної мови, часто
простежувалось відверне політичне забарвлення, цей концерт
представляє поєднання західної класичної композиторської
техніки та китайської народної музики. Він привносить нові
елементи в китайське кларнетове мистецтво і має велику
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цінність і далекосяжне значення, завдяки політиці реформ і
відкритості Китаю» [4, С. 27].
Твори Ху Біцзіна отримали багато національних
нагород: нагорода повітряного флоту, премія Артперформанс П’ятої армії, премія Національного дитячого
музично-танцювального фестивалю в 1989 році, а у 1991 році
його обробка народної пісні про чайну церемонію була
нагороджена премією національного оркестру [2, С. 13–14].
Стилістика творів Ху Біцзіна наслідує класичну
тональну композицію, сучасні прийоми він використовує в
якості вираження емоцій та почуттів, він сам зазначав:
«Музика має бути пов’язана з природою. Вона мінлива, як і
природа. Мені подобається краса природи, і мені подобається
це відчувати. Тому я побував у багатьох місцях і збирав різну
музику. Якщо ви дійсно не йдете кудись, щоб відчути життя,
ви не можете глибоко зрозуміти музику» [1, С. 22].
Концерт для кларнету з оркестром «Звуки Паміру» був
написаний у 1981 році, для цього композитор спеціально
їздив на Памірське плато впродовж 1977–1978 років. Цікаве
географічне розташування Памірського плато – воно
розташовано в Центральній Азії, в неї входить Таджицька
Гірсько-Бадахшанська автономна область та Бадахшанська
провінція на північному сході Афганістану. Здавна через неї
проходила основна північна магістраль мережі Великого
Шовкового шляху, який з'єднував Китай і країни
Середземного моря. Композитора зацікавили таджицькі пісні,
як співали люди, працюючи на землі, вразила неймовірна
природа, а також він відвідав місцевий весільний обряд.
Концерт був виконаний в рік його написання та отримав
нагороду на китайському конкурсі оркестрової музиці – це
надихнуло композитора на подальшу роботу в галузі
оркестрової музики, можна сказати, що цей концерт став
поштовхом у великий симфонічний світ: «Концерт “Звуки
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Паміру” швидко завоював популярність серед виконавців,
був визнаний одним з кращих творів для інструменту, твір
високо оцінив американський кларнетист Джон Денман
(1933-2001). У 1986 році на конференції Міжнародного
товариства кларнетистів, що відбулася в Сіетлі, Тао Чжуньсяо
виконала концерт, це був її дебют на світовій сцені. Згодом
концерт став обов’язковим твором на Пекінському конкурсі
кларнетистів та увійшов в навчальні програми з класу кларнету
всіх китайських консерваторій. Компанія “China Record
Corporation” записала твір і випустила його в Китаї за кордоном.
Таким чином, можна сказати, що концерт «Звуки Паміру» зіграв
істотну роль і має важливий академічний статус у галузі
китайського виконавського мистецтва» [4, С. 28]. Видатна
китайська кларнетистка Тао Чжуньсяо зазначала, що «Звуки
Паміру» Ху Біцзіна «це перший кларнетовий концерт в історії
Китаю, відрізняється надзвичайною музикальністю та
технічною складністю, він одразу після своєї публікації та
прем’єри вплинув на кларнетові твори інших китайських
композиторів та залишається вершиною серед творів для
кларнета і досі» [3, С. 38].
Концерт для кларнету Ху Біцзіна є прекрасним
дидактичним матеріалом, завдяки якому починаючі виконавці
здобувають майстерність, тому композитор зробив
повноцінне перекладення концерту для кларнету та
фортепіано: «Концерт “Звуки Паміру” Ху Біцзіна існує у двох
варіантах – як камерний твір (для кларнету та фортепіано),
так і велика концертна форма. У поєднанні з музичними
елементами Близького Сходу музичний матеріал концерту
походить з таджицької народної музики, звукозображальність
лежить в основі ідеї твору, яскравий образ створюється за
допомогою різноманітних звукових ефектів. Три частини, з
яких складається концерт, більше нагадують три картини, що
зображують плато Паміру» [4, С. 26].

147

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

Концерт для кларнету з оркестром «Звуки Паміру» є
зразком класичного інструментального концерту в китайській
музиці. Поруч з кларнетовими концертами В. А. Моцарта,
К. М. Вебера, А. Штадлера, Л. Шпора, М. Бруха, К. Нільсена,
П. Хіндеміта, А. Копленда, К. Нельсона, Дж. Адамса, К. Ахо,
Е. Картера, М. Ліндберга, Д. Мартіно, К. Рауса, Дж. Вільямса
концерт «Звуки Паміру» Ху Біцзіна є хрестоматійним твором,
який є обов’язково у кожного китайського кларнетиста. Як
класичний зразок жанру, він тяжіє до романтичної традиції,
звісно, з елементами сучасної музичної мови (яка переважно
перетинається з народнопісенними та народно-танцювальними
елементами таджицького фольклору). Програмність твору
використовує як конкретні образи (природа, гори, караван
верблюдів, весілля, мерехтіння річки в місячну ніч), так і
опосередковані, тобто цілком відповідає романтичній
естетиці, в якій наочні образи пов’язані з почуттями та
суб’єктивним світом людини. Концерт є першим серед
концертів дерев’яних духових інструментів китайських
композиторів, він дав потужний імпульс для написання творів
в цьому жанрі з використанням інструментів в різних
комбінаціях. Слід сказати, що композитори-наступники в
своїх творах широко використовують різноманітні сучасні
композиторські техніки, але зразком є кларнетовий концерт
Ху Біцзіна.
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кларнета Ху Біцзіна «Голос Паміру». Сінхай : Сінхайська
консерваторія музики, 2008. 95 с.).
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СЕКЦІЯ 6.
МЕДИЦИНА
Serheta I.V.
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of General Hygiene and Ecology,
National Pirogov Memorial Medical University
Vinnitsya, Ukraine
INTEGRAL INDICATORS AND EXPERT
ASSESSMENT SCALES OF THE FUNCTIONAL
CAPABILITIES OF THE CHILDREN,
ADOLESCENTS AND YOUTH
The problems of adequate assessment of the state of health
of the children, adolescents and youth are characterized by a
significantly pronounced interdisciplinary nature and involve the
determination of a whole set of indicators that have both a clinical
meaning and are clearly related to the processes of mental,
psychophysiological and socio-psychological adaptation of a
person to the conditions of his stay [1, 2, 3, 4].
At the same time, it should be noted that the implementation of
an adequate assessment of the state of health of children, adolescents
and youth, precisely from a hygienic point of view, is one of the most
debatable issues of modern preventive medicine, which necessitates
the use of a systemic approach that provides an opportunity to
effectively resolve such problematic situations nature, as problems of
categorical and conceptual content, qualitative and quantitative
assessment of the state of health, standardization of leading indicators
of the state of health, definition and assessment of changes in the state
of health that occur at the current stage, forecasting and formation of
health [5, 6, 7, 8, 9].
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At the same time, it should be emphasized that the main
ways of increasing the objectivity of quantitative and qualitative
assessment of health status are the introduction of an
individualized approach based on the use of scales of integral
criteria for assessing the peculiarities of the processes of
formation of the morphofunctional state, psychophysiological
functions and personality traits, namely: expert assessment scales
and integral indicators [10, 11, 12, 13, 13, 15, 16].
The aim of the scientific work is the development and
scientific substantiation of the methodology for determining
integral indicators and point-based expert assessment scales of the
functional capabilities of the organism of children, adolescents
and youths.
In the course of research conducted in recent years by
scientists of the National Pirogov Memorial Medical University,
Vinnitsya, Ukraine, a set of integral indicators for adequate
assessment of the functional state of the organism and the state of
health of children, adolescents and youths, features of the course,
developed, scientifically substantiated and introduced into the
practical activities of research institutions, institutions of higher
medical education and general educational institutions processes
of formation of psychophysiological functions and personality
traits, processes of social and professional formation of pupils and
students. Among them, it is necessary to include indicators that
are integral in their content, such as the complex index of
psychophysiological adaptation, the express index of stress
indication, the index of behavioral (behavioral) well-being, as
well as a comprehensive indicator of the harmony of physical
development.
An important place in the structure of the proposed
individualized approach is occupied by a number of point-based
expert assessment scales for scoring the functional capabilities of
the organism and the state of health of children, adolescents and
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youths, in particular, methods of comprehensive hygienic
assessment of the occurrence of disorders on the part of the visual
sensory system among adolescents who are in conditions of high
visual and information loads, screening assessment of the degree
of risk of occurrence of pre-nozological deviations in the state of
mental health of students of puberty age; determination of the
psychophysiological readiness of the organism of pupils and
students for the successful performance of professional activities;
comprehensive point assessment of the degree of risk of sexually
transmitted diseases among young people.
The methodical approach that has been defined fully ensures
the practical implementation of a systemic approach to the process
of comprehensive qualitative and quantitative assessment of the
health status of children, adolescents and youths, the main features
of which are the understanding of the body as a whole ordered
system that has connections between its individual elements, and
with the environment, provides an opportunity to make an
adequate prognostic assessment of the prospects for the
development of a growing organism, for the future, the main
regularities of the formation of its functional systems, taking into
account both the adaptive resources of the organism and the
features of the environment of the individual’s permanent
residence.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕOМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
НАОЧНОСТІ ВИКЛАДАННЯ НА КАФЕДРІ
ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
Реалізація освітніх завдань під час викладання будьякого навчального предмета та його ефективність значною
мірою залежать від умов, що створюються для пізнавальної
діяльності. Викладання навчальних дисциплін у вищому
навчальному
закладі
передбачає
ілюстрування
та
демонстрування схем предметів, явищ і процесів у зручній
для розумового та зорового їх сприйняття формі за
допомогою сучасних технічних засобів навчання. Ці засоби
навчання та наочності дозволяють не тільки доповнювати
словесну інформацію викладача, але і самі виступають
носіями змістовних повідомлень [4, 8].
Відомо, що наочні засоби навчання за умов їх
доцільного використання в навчальному процесі сприяють
ефективному вирішенню основних завдань освіти та
професійного становлення майбутніх фахівців, зокрема [5]: −
забезпечують студентів новою і достовірною інформацією
про явища і процеси, які вивчаються; − пояснюють у динаміці
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принципи та дії складних механізмів; − навчають алгоритму
виконання різних видів діяльності; − задовольняють бажання
та інтереси студентів; − забезпечують контроль і корекцію
знань, умінь і навичок, мають ефективний зворотний зв'язок.
Більшість викладачів мають бажання використовувати
новітні технології, тому що вбачають в них потенціал, але
багатьом з них потрібно заохочення, щоби вкладати свій
дорогоцінний час, який потрібен для подальших змін. Вони
розуміють, що можливості, які з’являються в результаті
використання сучасних технологій, спочатку роблять
завдання більш важкими та на них потрібно витратити багато
часу. Але потім це стає тією інвестицією, яка покриває всі
витрати значною мірою у довгостроковій перспективі і
робить викладача більш продуктивним, креативним і гнучким
у своїй професії [4].
Підбір методики викладання для більш ефективної
наочності і сприйняття студентами був проаналізований в
роботах американського педагога Едгара Дейла [7]. Він
придумав так званий «конус навчання», в якому
демонструється важливість різних інструментів викладацької
діяльності, збудованих в міру їх значимості в пірамідальному
вигляді. На піку навчання в конусі Е. Дейла знаходиться
читання і слухання (як здатність визначати, перераховувати,
описувати і пояснювати інформацію). Але ці компоненти
дають засвоєння лише 10% матеріалу. Нижче йде погляд на
малюнок,
перегляд
відео,
наочна
демонстрація,
спостереження за конкретними діями, тобто фактори до
запам'ятовування, які засвоюються від 20 до 50%. Ще нижче
конус містить у собі участь в екскурсії, виступ з промовою –
запам'ятовуються на 70%. Нарешті, фундаментом конуса
навчання є театральний виступ, імітація реальної діяльності і
виконання реальної дії, що належить до засвоєння на 90% [7].
Треба зазначити, що застосування на занятті відеороликів
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сприяє розвитку різних сторін психічної діяльності студентів,
і перш за все, уваги й пам'яті. Під час перегляду в навчальній
аудиторії виникає атмосфера спільної пізнавальної
діяльності. У цих умовах навіть неуважний студент стає
уважним, а мимовільна увага переходить у довільну. Тобто
використання різних каналів надходження інформації
(слуховий, зоровий, моторне сприйняття) позитивно впливає
на міцність фіксації матеріалу [1, 2, 5].
Специфіка предмету «Ортопедична стоматологія»
потребує від майбутнього лікаря не тільки відмінних
теоретичних знань та клінічного мислення, але і знань
матеріалознавства, загальної механіки, хімії та конструкцій
зубних протезів [6]. Тому результатом викладання цієї
дисципліни є наявність великої кількості практичних
навичок, як клінічних, так і лабораторних (технічних), які
мають бути відпрацьовані на практичних заняттях для
кращого сприйняття матеріалу. За допомогою фантомів
щелеп студенти мають змогу відпрацьовувати препарування
зубів,
отримання
відбитків,
креслення
майбутньої
конструкції, відтворення воскової репродукції майбутнього
зубного протеза й інше, а в умовах зуботехнічної лабораторії
- можливість виготовити готову конструкцію або окремий
етап її виготовлення. Але брак тематичних пацієнтів,
недостатнє матеріальне забезпечення навчального процесу
потребує для кращої наочності більш яскравого і ефективного
зорового сприйняття викладеного матеріалу, а саме:
застосування в навчальному процесі відеоматеріалів. Види
навчального кіно: кіно- або відеофільм, кіно- або відеокурс,
кіно- або відеохрестоматія, кіно- або відеофрагмент,
кінокільцівка. Характерними особливостями навчального
кіно є інформаційна насиченість, сильний емоційний вплив
на аудиторію, регульований темп подачі інформації з екрана,
керування процесом сприйняття інформації, цілісність і
завершеність [1].
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Проводився аналіз сприйняття студентами двох методик
відеодемонстрації під час читання лекцій: оглядова - на
початку лекції і в кінці її; під час проведення практичних
занять: коли відеофільм переглядають повністю і коли –
фрагментарно. Сучасним студентам вже нецікаві традиційні
лекції і вони віддають перевагу більш інтерактивним засобам
навчання.
В
організаційно-вступній
частині
лекції
демонстрація відеоматеріалів вважається дієвим засобом
підготовки аудиторії до сприйняття складної теми,
загострення
уваги
на
актуальності
питань,
які
розглядатимуться, тобто формуванню мотивації глибокого
сприйняття до вивчення теми. Застосування відеоматеріалів в
кінці лекції дозволяє систематизувати та закріпити
навчальний матеріал, впливає на загострення уваги слухачів
на ключових моментах. Використання відеоматеріалів під час
проведення практичних занять дозволяє, на думку викладачів,
підвищити рівень успішності і якості навчання. Методика
демонстрації на практичних заняттях відеофільмів повністю,
але не більше 20-30 хвилин за часом, найбільш ефективна у
студентів 3 курсу стоматологічного факультету. Для кращого
запам'ятовування побаченого рекомендується використовувати
«стоп-кадр».
Методика
демонстрації
відеофільмів
фрагментарно найбільш ефективна у студентів 4 курсу та
випускного курсу стоматологічного факультету. Для більш
зручного сприйняття матеріалу на кафедрі створена відеотека
з записами фрагментів із тематики навчального предмета.
Список використаних джерел:
1. Авдощенко В.Н. Використання відеоматеріалів під
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м. Київ, Україна
АНАТОМ ТА ЛІКАР НАТАНІЄЛЬ ГАЙМОР
Заслуги Н. Гаймора перед
анатомічною наукою загальновідомі.
Вперше описаною ним верхньощелепна
пазуха міцно закріпила його ім‘я,
про що відомо навіть немедичному
загалу.
Натанієль Гаймор народився
6 лютого 1613 року в Фердінгбриджі
у графстві Хемпшир у родині
пастора. Коли йому виповнився рік,
його родина переїхала до графства
Дорсет, у невелике село Перс Кондл за кілька миль від
Шербурна, де молодий Натанієль отримав початкову освіту.
У листопаді 1631 він вступив на природничий факультет
Оксфордського університету. В 1635 Н. Гаймор отримав
звання бакалавра, а у 1638 − магістра мистецтв. У 1634 році в
університеті запровадили вивчення анатомії. Читав курс
професор фізики, в обов‘язки якого входило супроводжувати
лекції наочною демонстрацією. З цією метою використовувався
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труп страченої людини. Усі студенти-медики мали
відвідувати ці лекції. Для отримання ступеня бакалавра
медицини необхідно було бути присутнім на двох розтинах і
два розтину виконати самостійно. Щоб стати лікарем
медицини, потрібно було зробити ще 2-3 додаткових розтини.
Крім того, необхідно було провести диспути та скласти
іспити. Дозвіл практикувати самостійно надавався після того,
як кандидати демонстрували три випадки виліковування
пацієнтів.
В університеті Гаймор навчався до 1638 року, потім у
пошуках практики він на якийсь час покидає Оксфорд, після
повернення до університету в липні 1641 року отримує
ступінь бакалавра медицини і приступає до занять для
здобуття докторського ступеня, який отримав 31 січня
1643 року. У цей самий період Н. Гаймор в Оксфорді
познайомився зі знаменитим анатомом В. Гарвеєм. Їхні
стосунки надалі переросли у міцну дружбу.
Видана у 1651 році найзначніша праця Гаймора
«Corporis Humani Disquisitio Anatomica in qua sanguinis
circulationem» була присвячена В. Гарвею і містила
посилання на спільні з Гарвеєм експерименти з вивчення
циркуляції крові. Гаймор був одним із найвірніших
прихильників Гарвея, які підтримували його теорію
кровообігу.
Після отримання докторського ступеня Гаймор
влаштувався в містечку Шербурн у графстві Дорсетшир, де
займався лікарською практикою. На відміну від більшості
освічених людей того часу він однаково добре володів і
англійською, і латинською мовами. Найвідоміша книга
Гаймора «Corporis Humani Disquisitio Anatomica» написана
латинською мовою. У ній він описав верхньощелепну пазуху,
яка згодом отримала назву верхньощелепної пазухи Гаймора
(sinus maxillaris Highmorei), а також анатомічну будову яєчок.
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Потовщена задня частина білкової оболонки яєчка
(mediastinum testis) була названа тілом Гаймора − corpus
Highmori. Ця його праця вплинула на розвиток анатомії і була
зразковим підручником для багатьох поколінь лікарів.
Праця Гаймора «Історія генерації», що вийшла у
Лондоні в 1651 році, написана англійською мовою. У
передмові до цієї книги міститься посвята знаменитому
фізику Роберту Бойлю. Зацікавленість представляє видана в
1658 році книга «Короткий трактат про причини і засоби
лікування від загального захворювання, що поширилося
країною і має назву чума кишечника, але насправді, скоріш за
все, воно є різновидом проносу, названого дизентерією або
кривавим проносом».
Помер Н. Гаймор 21 березня 1685 у віці 72 років.
Похований у містечку Перс Кондл поблизу Шербурна в
графстві Дорсет.
Список використаних джерел:
1. Дзевульська І. В., Маліков О. В. Деякі історичні
аспекти збереження тіла людини. Південноукраїнський
медичний науковий журнал. № 29. Одеса, 2021. С. 16−20.
2. Дзевульська І. В., Маліков О. В. Засновник ембріології та
порівняльної анатомії Карл Бер. Dynamics of the development of
world science. Canada, Vancouver, 2019. P. 254−260.
3. Дзевульська І. В., Маліков О. В. Морфофункціональне
дослідження лімфатичної системи у її історичному аспекті.
Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник УМСА. Том
16, Випуск 1(53). Полтава, 2016. С. 322−332.
4. Дзевульська І. В., Маліков О. В. Співіснування
анатомії та релігії в світі деяких історичних фактів. Релігія та
медицина. Київ, 2019. С. 139−142.
5. Черкасов В. Г., Дзевульська І. В., Маліков О. В.
Значення анатомічного музею для вивчення анатомії людини.
Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення.
Дніпропетровськ, 2013. С. 22−24.

162

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

СЕКЦІЯ 7.
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Kharkiv, Ukraine
IMPORTANCE OF THE EXPERT'S CONCLUSION
IN CRIMINAL JURISDICTION
Justice in Ukraine is carried out on the basis of the equality
of all participants in the legal process before the law and the court,
the adversarial nature of the parties and their freedom to present
their evidence to the court and to prove their persuasiveness
before the court (Article 129 of the Constitution of Ukraine).
Evidence in criminal proceedings is factual data obtained in
accordance with the procedure prescribed by the Criminal
Procedure Code of Ukraine, on the basis of which the investigator,
prosecutor, investigating judge and court establish the presence or
absence of facts and circumstances that are relevant to criminal
proceedings and are subject to proof Procedural sources of
evidence include testimony, material evidence, documents and
expert opinions. The collection of evidence is carried out by the
parties to the criminal proceedings, the victim, the representative
of the legal entity in respect of which the proceedings are being
conducted [1].
Evaluation of evidence is considered the most important
element of the evidence process. The Criminal Procedure Law
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regulates certain requirements for this activity. Evaluation of
evidence is a subject's mental activity aimed at determining the
properties of evidence, which has an internal conviction as its
method and result. Based on the results of the assessment, a set of
appropriate, admissible, reliable evidence is formed, sufficient to
confirm a certain conclusion, and the confirmation process itself
constitutes the content of proof-substantiation. The accusation
cannot be based on evidence obtained illegally, as well as
assumptions (Article 62 of the Constitution of Ukraine).
Based on the above, one of the main means of proof during
a comprehensive, complete and objective investigation of the
circumstances of cases, as well as the rendering of legal and
justified court decisions, is a detailed description of the research
conducted by the expert and the conclusions drawn as a result of
them.
In criminal proceedings, the examination is carried out by an
expert institution, an expert or experts, who are involved by the
parties to the proceedings or the investigating judge at the request
of the defense party in the cases and in the manner provided for in
Article 244 «Consideration by an investigating judge of a request
for an examination» of the Criminal Procedure Code of Ukraine,
if special knowledge is needed to clarify the circumstances that
are important for criminal proceedings (paragraph 1 of Article 242
of the Criminal Procedure Code of Ukraine).
An expert in criminal proceedings is a person who possesses
scientific, technical or other special knowledge, has the right in
accordance with the Law of Ukraine «On Forensic Expertise» to
conduct an expert examination and who is assigned to conduct a
study of objects, phenomena and processes that contain
information about the circumstances of the crime of a criminal
offense, and give an opinion on issues that arise during criminal
proceedings and relate to the field of her knowledge (Article 69 of
the Criminal Procedure Code of Ukraine). The opinion of an
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expert in criminal proceedings is a detailed description of the
research carried out by the expert and the conclusions drawn
based on their results, substantiated answers to the questions
posed by the person who engaged the expert, or by the
investigating judge or the court that commissioned the
examination (Article 101 of the Criminal Procedure Code of
Ukraine) [1].
The expert's conclusion don’t have a predetermined force,
since the investigator, prosecutor, investigating judge, court based
on their internal conviction, which is based on a comprehensive,
complete and impartial study of all the circumstances of the
criminal proceedings, guided by the law, evaluate each piece of
evidence from the point of view of appropriateness, admissibility,
credibility , and the totality of the collected evidence – from the
point of view of sufficiency and interrelationship for the adoption
of the appropriate procedural decision (Article 94 of the Criminal
Procedure Code of Ukraine).
In criminal proceedings, initiation of criminal proceedings is
a mandatory condition for examination. At the same time, the
appointment of expertise in civil cases is allowed both during the
trial and in preparation for it [2].
The official evaluates as evidence the expert's conclusion
based on his internal conviction, which is based on a
comprehensive, complete and objective study of all the
circumstances of the case and their totality, guided by the law and
legal awareness (Article 253 of the Criminal Procedure Code of
Ukraine).
In criminal proceedings, in some cases, the appointment of
an expert opinion is also mandatory. This is due to the need to
prove certain circumstances (according to the results of the
examinations), without establishing which it is impossible to solve
the case on its merits, that is, to carry out proper justice. The
specified circumstances are listed in Clause 2 of Article 242 of the
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Criminal Procedure Code of Ukraine, namely: establishing the
causes of death; determination of severity and nature of bodily
injuries; determining the mental state of the suspect in the
presence of information that raises doubts about his sanity, limited
sanity; establishing the age of a person, if it is necessary to resolve
the issue of the possibility of bringing him to criminal
responsibility, and it is impossible to obtain this information in
another way; determination of the amount of material damages, if
the victim cannot determine them and has not provided a
document confirming the amount of such damage, the amount of
non-property damage, damage to the environment caused by a
criminal offense [1].
In addition to the circumstances specified in Clause 2 of
Article 242 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the list of
cases of mandatory appointment of expert examinations is also
expanded in some resolutions of the Plenums of the Supreme
Court of Ukraine.
It should be noted that the above-mentioned resolutions of
the Plenum of the Supreme Court of Ukraine were adopted with
the aim of ensuring the correct and uniform application of
legislation by courts when considering cases of certain categories.
The recommendations on the appointment of relevant
examinations indicated in the listed resolutions indicate the
mandatory presence of an expert's opinion in the materials of
criminal proceedings, as one of the most important sources of
evidence. The absence of a conclusion gives reason to consider
the conducted pre-trial investigation as biased and inconsistent
with the Code of Criminal Procedure of Ukraine, as a result of
which the verdict passed by the court is subject to cancellation.
Taking into account the above, it should be stated that in the
process of proving, the circumstances listed in clause 2 of Article
242 of the Criminal Code of Ukraine and resolutions of the
Plenum of the Supreme Court of Ukraine can be established only
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with the help of such a procedural source of evidence as an
expert's opinion, without receiving the results of which it is not
possible for the court to make a final legal decision.
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ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ КУРСАНТІВ ПРИ
МОДЕЛЮВАННІ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
Проблематика теми. На сучасному етапі становлення,
система відбору майбутніх поліцейських є одним із
пріорітетних завдань держави. Саме розумова освіченість та
підготовленість правоохоронців, забезпечує стабільність
держави, нормальне функціонування її інститутів та спокій у
суспільстві. Підготовлений поліцейський зможе у будь-якій
ситуації знайти вихід, прийняти правильне рішення та
зберегти життя собі й оточуючим. В даних умовах важливого
значення набуває питання адаптації курсанта до навчального
процесу.
Стан дослідження. Дане питання у своїх наукових
працях розглядають різні видатні учені такі як: В. В. Столін,
І. П. Антонова, А. П. Герасимова, Є. В. Зозуля, А. О. Деркач,
О. А. Моргунов, О. В. Журавель, О. М. Бандурка та інші.
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Метою
написання
є
здійснення
дослідження
професійної адаптації курсантів під час моделювання
ситуаційних завдань.
Основна інформація. Останнім часто кількість
курсантів у вищих навчальних закладах зі специфічними
умовами збільшується, навіть не зважаючи на воєнний стан в
державі кількість вступників не зменшилася. При цьому
кожен майбутній поліцейський має розуміти, що
законодавством встановлено вимоги з приводу рівня фізичної
підготовки. На службу приймають виключно осіб, котрі
фізично та психологічно відповідають встановленим
законодавством та внутрішнім трудовим розпорядком
вимогам. Для цього в період навчання проводяться різного
роду ситуативні заняття, максимально приближені до
реальності.
Саме завдяки ситуативним завданням курсанти мають
можливість якісно та ефективно застосувати новели
правоохоронного законодавства та в повному обсязі і
впевнено виконувати ті обов’язки, які на них покладено
державою та громадянським суспільством.
Метою кожної ситуативної задачі є набуття необхідних
навичок та вмінь, котрі будуть необхідними під час
практичної реалізації, а також отримання детального
алгоритму дій під час виникнення ситуацій із особами, що
вчинили кримінальне правопорушення, або стали його
жертвами.
Професійна підготовка працівників Національної поліції
України – це організований безперервний і цілеспрямований
процес з оволодіння знаннями, спеціальними уміннями і
навичками, необхідними для успішного виконання службових
завдань, та постійне їх удосконалення[2, c. 524].
В даному випадку завданнями визначаються досягнення
таких цілей, як підвищення якості та базису теоретичних
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знань та практичних умінь поліцейського. Такі знання в
подальшому допоможуть виконувати службові завдання на
високому професійному рівні.
Для адаптації під час ситуативних завдань
рекомендовано назначити для курсантів, майбутніх
поліцейських викладача, щоб в подальшому значно
полегшити адаптаційний період, а закріплення курсантів за
наставником допоможе пришвидшити процес професійного
становлення.
Також від викладачів та інших осіб, що здійснюють
проведення ситуативних завдань у курсантів вимагається
професійна, спокійна та не стресова обстановка. Викладач
повинен підтримувати курсантів, пояснювати та відповідати
на запитання, а також у разі необхідності допомагати
курсанту. На практиці навчальний матеріал легше
запам’ятати, оскільки він подається цікаво, а тому в даному
випадку викладач має стежити за правильністю виконання
дій майбутнім поліцейським, оскільки саме такий алгоритм
дій він запам’ятає краще, ніж теоретичні відомості із
підручника[1, c. 330].
Також для полегшення адаптації під час моделювання
ситуативних завдань необхідно детальну увагу приділяти на
помилки курсантів, роз’яснювати їх та при необхідності
повторювати ще раз.
Висновки. Отже, підсумовуючи дослідження можна
дійти висновку, що ситуативні завдання є найбільш цікавими
для курсантів, майбутніх працівників поліції, але в цей же час
вони вимагають від двох сторін навчального процесу
високого рівня теоретичних знань та подальшого їх
закріплення на практиці. Для полегшення адаптації курсантів
під час ситуативних завдань необхідно закріплювати за
курсантами їх викладача, особу, з якої інші будуть брати
приклад, саме через її високий професіоналізм та жагу до
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роботи і впевненість у обраній професії. Така особа значно
покращити
ефективність
проведення
моделювання
ситуативних завдань.
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АКЛАМАЦІЯ В ДАВНЬОРИМСЬКІЙ ПРАВОВІЙ
ДІЙСНОСТІ
Давньоримська правова дійсність та її складові
елементи і сьогодні залишаються невичерпним полем для
наукових розвідок. Причин для цього декілька: часова
віддаленість давньоримських соціально-правових реалій
породжує бажання дійти адекватного вивчення; тривале
панування в гуманітаристиці «авторитетних» думок
римознавців та антикознавців; наукова упередженість,
вибудувана на засадах зверхності щодо недосконалості та
непрогресивності правового життя давніх культур;
некоректне прочитання оригінальних текстів, зумовлене
низькою філологічною та мовознавчою культурою
вітчизняної гуманітарної та правової традиції; панування
позитивістського розуміння права та правових феноменів.
В межах сучасної вітчизняної філософії права питання
акламації ще не артикулювалися, та і в правознавстві вони не
є популярними, попри те, що правознавство «працює» з цим
поняттям лише в розрізі міжнародного права, в якому під
акламацією розуміється метод прийняття рішень в
міжнародних організаціях, конференціях, самітах без
голосування, в результаті рукоплескання або вигуків
учасників (наприклад, в жовтні 2005 року шляхом акламації
була прийнята Загальна декларація про біоетику та геном
людини); та в розрізі дипломатії [3]. Значно більше
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опрацьованими питання акламації в сфері історії, теорії
музики та богослужіння. Спеціальних наукових доробок
обраної нами теми немає, тому для підготовки цієї розвідки
ми послуговувалися доробками філософсько-правового,
культурологічного, історико-правового напрямків, а також
окремими оригінальними текстами римлян.
Дослідження акламації як елемента правового життя у
Стародавньому Римі буде проводитися нами у відповідності
із матрицею антропологічного підходу у правознавстві.
Застосування цього підходу дозволить відобразити та
розкрити дивовижні антропологічні особливості жителів
Риму, «які внаслідок цього і роблять римлян такими
відмінними від нас» [2, c. 20].
Насьогодні в науковій літературі акламація не
досліджується та, навіть, не згадується «антична природа»
акламації чи то в силу малопоширеності цього явища у
сучасній правовій дійсності, чи в силу «неактуальності»
(некомерціоналізованості) самої теми. Незаслуженим є
забуття явища і ролі акламації як одного із елементів
давньоримської культури, яким як культурною спадщиною
сьогодні активно послуговується людство. Саме тому
«…вивчати римський світ – не те саме, що вивчати будь-яку
іншу цивілізацію античного світу. У першу чергу це
стосується нашої культури, пронизаної різноплановими
зв’язками, точками перетину зі стосунками в тогочасному
Римі…», попри те, що «іноді ці зв’язки – сьогодні більше, ніж
будь-коли, – здаються майже обірваними або, щонайменше,
їх не помічають» [2, c. 20].
Акламація як спосіб прийняття суспільноважливих
рішень (голосування) в Стародавньому Римі був
конкретизацією оро-акустичного характеру усієї античної
культури. Голос і фонема це первинні конструкти римської
не лише правової дійсності, але і впорядковуючі елементи
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соціального простору. Римське право у своїй буттєвій даності
впродовж тривалого історичного проміжку окреслювалося
межами квіритської общини, що виявлялося у «праві голосу»
(висловлюванні своєї волі та праві говорити і бути почутим)
щодо правового регулювання. Римляни як відносно замкнена
і кінечна община вирізняла себе з-поміж іншого населення
держави, відмовляючи у праві голосу неримлянам, жінкам,
окремим категоріям обмеженодієздатних, тобто замикаючи їх
в просторі юридичної мовчанки (цих людей не чути в
правовому полі) або правової німоти.
Прикладом акламації у Стародавньому Римі може бути і
процедура прийняття законів у часи Республіки. Етимологія
поняття закону (lex) як плебісциту зводиться до
першопочаткового значення цього поняття –
актом
виголошення певних урочистих слів (certa verba) . така
змістовн інтерпретація закону (lex) уможливлює розуміння
висловлювань ряду римських юристів щодо права як «наказ
народу»: «Закон – це те, що римський народ схвалив і
постановив» (Cai. Inst. I. 3); «Закон – це загальний наказ
народу або плебсу, якщо його запитує магістрат про щонебудь» (Атей Капітон). Процедура прийняття плебісцитів
передбачала акти говоріння у формі запитання-відповідь: весь
процес проходження закону зводився до запитання
магістрата, який пропонував закон, і позитивної або
негативної відповіді з боку народу («як просиш» − uti rogas
або «стою на старому законі» − antiquo legem).переробити
Але явище акламація як конструкт римської правової
дійсності не завжди був пов’язаний із легально-легітимними
дозволами чи традиціями, тим більше з нормами чинного
права. Важливим є те, що акламація як процедура з
юридичними наслідками мала місце саме в правовій сфері
давньоримського суспільства. Оригінальні правові тексти
квіритів і римських істориків містять прямі вказівки на
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акламацію як спосіб утвердження життєвонеобхідних правил
і рішень, які в подальшому мали правові наслідки.
Пояснюється це тим, що давньоримське суспільне життя у всі
часи існування Риму передбачала активну участь в ньому
народних мас. При цьому, групи, натовпи, народні збори
суттєво впливали на вектор розвитку усіх напрямів
суспільно-політичного, економічного та правового життя.
Показовою в цьому плані є ситуація з Вергінією, описана
Титом Лівієм (Liv. III. 45), що лише підтверджує те, що народ
не залишався мовчазним спостерігачем і впливав на рішення
суддів своїм схвалення чи несхваленням.
В оригінальних римських текстах зустрічаємо описи
фактів групового виходу римлян на вулиці міста з голосовим
озвучення своїх вимог – згодою чи незгодою щодо дій
державних діячів (дещо специфічним, з цієї точки зору, є
«мовчазний протест» плебеїв). Ці масові виступи (натовпи),
що супроводжуються вигуками, як правило, приводять до
змін у правовій реальності. Наприклад, в часи правління
Ромула, коли голосіння жінок сприяли примиренню римлян і
сабінян; виступ Гортензії в 42 році до н.е. на захист
майнових інтересів тисячі чотирьохсот жінок, який був
підтриманий більшістю жінок.
Законодавче оформлення акламація набула лише за
часів правління Костянтина Великого. Імператорський едикт
гласив: «Ми надаємо усім можливість прославляти в
громадських місцях найбільш справедливих і старанних
правителів, для того, щоб ми могли належним чином
винагородити їх, і, навпаки, надаємо право обвинувачувати
несправедливих і негодних правителів шляхом виголошення
скарг, з тим, щоб сила нашого контролю впливала на них, бо,
якщо ці вигуки (промови??) дійсно відображають істину, а не
є інспірованими вигуками клієнтів, ми ретельно будемо
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розслідувати їх, причому префекти преторію
і коміти
повинні доводить такі до нашого відома» [1, c. 56].
Таким чином, акламація в Стародавньому Римі була
породженням специфічного соціального контексту, який
представляв собою симбіоз політичних, релігійних,
семіотичних і правових дискурсів, які в свою чергу
конкретизували ідеолого-ціннісний універсуму самих
квіритів. Цей соціальний дискурс мав свої критерії
«правильності» і «законності» всього, що в ньому
відбувалося.
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УСПІШНИЙ ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН
СВІТУ У ПИТАННЯХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ
У ракурсі теми дослідження, вважається актуальним для
розгляду успішний досвід Новій Зеландії у застосуванні
широкого різноманіття адміністративно-правових засад
антикорупційної політики.
Першою та вагомою перевагою антикорупційної політики
Нової Зеландії є ефективна робота розгалуженої системи
правоохоронних органів, які реалізовують заходи з
попередження
та
протидії
вчиненню
корупційних
правопорушень у державному секторі. До того ж, систематично
та досить часто проводиться контроль за роботою різних
організації та установ державного та приватного секторів,
також, діє прозора система перевірки їх діяльності.
На загальнонаціональному рівні, у Новій Зеландії
законодавчо закріплені досить серйозні норми покарання за
вчинення корупційних правопорушень у будь-яких напрямах
діяльності (Закон про злочини, Закон про таємні комісії
тощо). Для порівняння: за хабарництво посадова особа органу
публічної влади може отримати штраф порядку півтори
тисячі євро, або ж позбавлення волі на строк до 14 років.
Особливою умовою у діяльності представників державної
влади, яка затверджується Кодексом поведінки Державної
служби, є заборона на отримання подарунків [1, c. 263].
На сьогоднішній день, найбільш масштабною
правоохоронною структурою Нової Зеландії, діяльність якої
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сфокусована на протидії проявам корупції у діяльності
органів публічної влади, є Управління по боротьбі з великим
шахрайством. Штат даної установи нараховує усього 50
працівників вузької спеціалізації: бухгалтери-криміналісти,
судові слідчі та аудитори. Дане відомство Нової Зеландії по
боротьбі з корупційними правопорушеннями має активну
взаємодію із Поліцією, Офісом Генерального Прокурора,
Міністерством Юстиції, Департаментом Внутрішніх Справ,
Агенцією по боротьбі із організованою та фінансовою
злочинністю та іншими правоохоронними і контролюючими
органами.
Представники Управління по боротьбі з великим
шахрайством мають досить широкі повноваження у своїй
роботі: у процесі розслідування справ по хабарництву вони
можуть допитати будь-якого громадянина країни, незалежно
від статусу. Відмінністю від законодавства США є те, що
підозрювані під час допиту, мають відповідати на усі
запитання та надавати затребувані докази та свідчення, навіть
у випадку, якщо вони викривають самі себе. У разі відмови
від виконання таких зобов’язань ‒ у законі прописана норма
про притягнення до кримінальної відповідальності [2].
Характерним для адміністративно-правових засад
антикорупційної політики Нової Зеландії є систематичне
проведення просвітницької роботи серед громадян країни щодо
своєчасного виявлення ознак корупційного правопорушення у
роботі та звичайному житті, а, також, визначення чіткого
алгоритму ефективної протидії даному негативному явищу.
Можливим для кожного громадянина Нової Зеландії є, також,
проходження безкоштовного антикорупційного електронного
навчального курсу з метою покращення знань про корупційні
злочини та методи протидії їм.
Окрім цього, Міністерство Юстиції Нової Зеландії,
також, активно залучається до просвітницької роботи з
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представниками бізнес-спільнот та пересічними громадянами.
Дана правоохоронна структура проводить роз’яснення щодо
сприяння протидії корупційним правопорушенням у
звичайному житті, що проводиться у рамках реалізації
масштабних державних ініціатив, зокрема, проєкту «Скажи
«ні!» хабарництву і корупції».
Вагомою перевагою у Новій Зеландії є забезпечення
можливості кожного громадянина подати звернення до
представників органів публічної влади з питань протидії
корупційним злочинам саме у електронному вигляді і
анонімно, що значно спрощує процес. Для оптимальної
роботи організацій та підприємств, на державному рівні,
рекомендується: створення власної антикорупційної компанії,
формування ефективної системи вимог до бізнес-агентів і
партнерів та моніторингу за їх діяльністю, а, також,
створення сприятливих умов у компанії для інформування, у
повному обсязі, власних працівників із законодавством про
корупцію та алгоритмом дій при виявленні даних
правопорушень на робочому місці, чи у звичайному житті [2].
Як приклад, пропонується розглянути успішний досвід
Фінляндії щодо формування адміністративно-правових засад
антикорупційної політики держави.
Фінляндія
виступає
країною-учасницею
таких
важливих, для світової боротьби з корупційними злочинами,
міжнародних договорів, як Угода Організації Об’єднаних
Націй проти корупції, Конвенція Європейського Союзу про
боротьбу з корупцією тощо. Це засвідчує факт пріоритетності
проведення в країні заходів із протидії даного негативного
явища та велику зацікавленість у цьому власне громадян.
Унікальність Фінляндії у питаннях попередження та
протидії корупційним злочинам визначається повною
відсутністю
антикорупційної
політики
на
загальнонаціональному рівні та відповідних органів, які б
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реалізовували
таку
політику.
Так,
корупційні
правопорушення визначаються кримінальними злочинами у
країні та регулюються одразу законами даного напряму. У
свою чергу, контроль за дотриманням норм таких законів
здійснюють представники правоохоронних та судових
органів, діяльність яких викликає довіру у пересічних
громадян.
Вагоме місце у процесах попередження та протидії
корупційним правопорушенням у діяльності органів
публічної влади займають засоби масової інформації, які
виступають дієвим інструментом цивільного контролю. У
разі проведення журналістського розслідування із виявлення
проявів корупції у роботі чиновників, влада вимушена
вживати необхідних заходів із невідкладного їх покарання.
Така особливість Фінляндії серед інших країн Європи,
як незначне соціальне розшарування суспільства, виступає
досить вагомим чинником стримування корупції у державі.
Також, у Фінляндії розвинена досить компактна економічна
адміністративна система, в якій представники органів
публічної влади зобов’язані відкрито та прозоро вести
діяльність та розкривати усі фінансові дані, в тому числі,
подавати декларації своїх доходів і витрат [3].
Варто загострити увагу на тому, що ще одним із
вагомих факторів стримування корупції у діяльності органів
публічного адміністрування виступає досить високий рівень
заробітної плати чиновників. Однак, існують інші, не менш
важливі фактори підтримки низького рівня корупції у
Фінляндії, серед яких [4, c. 151]:
‒ прогресивні інститути громадського суспільства;
‒ незалежні засоби масової інформації;
‒політична, кадрова та фінансова незалежності процесів
функціонування системи правосуддя;
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‒ максимальна прозорість процесу прийняття рішень
представниками органів публічної влади;
‒ мінімальний рівень втручання органів влади у
функціонування економічного сектору;
‒ гарантування державою захисту прав осіб, які сприяли
компетентним органам у боротьбі з корупційними злочинами;
‒ оптимальна структура та організація функціонування
адміністративної системи держави (низький рівень
бюрократизації, компактність, відсутність клановості та
кастовості);
‒ дієва система проведення зовнішнього та
внутрішнього контролів за діяльністю представників органів
публічного адміністрування;
‒ наявність гідного соціального забезпечення (лікарняні
виплати, вихідна допомога, пенсійне забезпечення, допомога
на оздоровлення тощо) співробітників органів публічної
влади та високий рівень їх заробітної плати з урахуванням
вислуги років;
‒ підтримка з боку суспільства заходів щодо
попередження та боротьби з корупційними злочинами.
Пропонується акцентувати увагу на характерних
особливостях моральних устоїв пересічних громадян
Фінляндії, пов’язаних із низьким рівнем корупційних
правопорушень у державі:
‒ відсутність потягу до розкоші. Уродженці цієї країни з
дитинства виховані таким чином, що у них просто відсутня
жага до розкішного життя. Неприпустимим явищем
вважається, також, життя за чужий рахунок. Яскравим
прикладом можна назвати те, що більшість представників
органів публічної влади, навіть депутати та прем'єр-міністр,
добираються на робоче місце не на власному авто, а
велосипедом, чи громадським транспортом;
‒ показником відвертої ненависті до свого народу
кожний громадянин може назвати факт збагачення власної
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сім’ї за рахунок інших людей. Тобто, у випадку привласнення
чужого майна,
або отримання хабара,
будь-яким
представником органу публічної влади, йому погрожує не
тільки законне покарання у вигляді настання кримінальної
відповідальності, а й гучний осуд зі сторони суспільства та
засобів масової інформації, що знищить його кар’єру нанівець.
‒ у суспільстві підтримують таку думку, що у разі
розкрадення коштів з державного бюджету можна
занапастити життя майбутніх поколінь;
‒ самосвідомість пересічних громадян налаштована
таким чином, що хабарників просто виключають із
соціального оточення і вони стають ізгоями суспільства;
‒ підтримка непотизму та фаворитизму у процесі
отримання посад у державних структурах створює такі
умови, що у молодих спеціалістів зникає бажання
розвиватись, будувати кар’єру та досягати нових вершин
власними силами. Тож, у суспільстві загальноприйнятою є
така норма: людина не гідна працювати в органах публічної
влади, якщо вона не добилась усього сама [5].
Неухильне
дотримання
норм
законодавства,
забезпечення поваги до прав і свобод людей, формування
негативного ставлення до проявів корупції, просвітницька
діяльність у даному напрямі для усіх без виключення
громадян країни відіграють вагому роль у підвищенні рівня
ефективності реалізації заходів із попередження корупційних
правопорушень.
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Правовідносини є суспільними взаєминами, в яких
завдяки наявності права (сукупності правових ознак)
виражаються, виникають, змінюються та припиняють своє
існування інші суспільні відносини [1, c. 33]. Вони
створюють суб’єктам права конкретні соціальні можливості
для задоволення певних їхніх потреб або власними діями,
або діями інших суб’єктів і являють собою передбачене
гіпотезою юридичної норми ідеологічне суспільне
відношення, яке виражається у взаємних юридичних правах і
обов’язках суб’єктів права [2, c. 127]. Дана правова позиція
наразі знайшла досить широку підтримку у нашій цивілістиці
[3 c. 26-27]. Правильність такого підходу, зокрема,
підтверджується
аналізом
темпоральних
чинників,
притаманних суб’єктивному матеріальному праву особи. При
цьому акти цивільного законодавства значно частіше не
обмежують час існування суб’єктивного права, а
встановлюють строки (терміни) виконання зобов’язання
боржником. Скажімо, періоди виконання зобов’язань в таких
цивільних угодах, як підряд, поставка, перевезення є
обов’язковими суттєвими умовами, умова про період
виконання зобов’язання може міститися в договорах
майнового найму, купівлі-продажу, зберігання тощо.
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Питання часового визначення порядку реалізації
цивільного права цікавлять багатьох українських та
зарубіжних цивілістів. У своїх працях науковці виходять з
того, що цивільно-правове відношення складається та
реалізується за умови належного здійснення свого права
управненою особою та належного виконання свого обов’язку
зобов’язаною особою. Право кредитора, що витікає з такого
регулятивного зобов’язання не наділене властивістю
примусової реалізації, оскільки воно не супроводжується так
званими приводами до позову [4, c. 215-219] – зокрема не
порушене іншими особами. Коли ж відбувається порушення
цивільного права, воно набуває здатності бути захищеним. І
такий захист не може охоплюватися механізмами,
притаманними правовому регулюванню регулятивних
взаємин, навіть з урахуванням трансформацій суб’єктивного
права. Такої позиції послідовно притримуються ряд знаних
українських
цивілістів.
Наприклад,
Н.С.Кузнєцова,
визначаючи самостійність захисного права особи, порівнює
його з іншими суб’єктивними правами, котрі можуть
здійснюватися носіями на свій розсуд на засадах
диспозитивності та вільного волевиявлення, позаяк для права
на захист законодавцем встановлено загальний для
цивільних прав режим правового регулювання [5, c. 30]. Тезу
про самостійність права на захист та не пов’язаність
його з конкретним правом, що захищається, обстоює
З. В. Ромовська [6, c. 482].
Вказана
теорія
є
досить
обґрунтованою
з
методологічної точки зору і заслуговує на увагу. Вона наразі
найбільш повно відповідає вимогам стосовно того, що
правове обґрунтування конкретних взаємин повинно бути не
тільки адекватними потребам суспільного розвитку, але й
створювати певний простір і стимул до подальшого
поступового розвитку регульованих відносин [7, c. 6]. Разом
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з тим, у темпоральному відношенні відмінності правового
опосередкування регулятивних та охоронних правовідносин
вивчені недостатньо, питання лише окреслене та не
досліджене ретельно.
Строк існування того чи іншого суб’єктивного права
може встановлюватися як правочинами, так і законами та
іншими
правовстановлюючими
актами,
зокрема,
адміністративними. Причому у сучасному цивільному праві
знаменною є тенденція, за якою застосовується пріоритет
договірного регулювання над нормативним. З цієї точки зору
важливо, що коли строк дії суб’єктивного права прямо не
вказаний, для обчислення строку існування чи реалізації
певного суб’єктивного права мають використовуватися
критерії розумності. То зменшить значення суб’єктивного
чинника, що впливає на результат розуміння та порядок
застосування в часі тих чи інших законодавчих приписів. На
наше переконання, відмова від нормативного напрацювання
чи договірного встановлення певних темпоральних критеріїв
має розглядатися як виключний захід, позаяк вона означає
надання правозастосовним органам необмежених рамок
судового розсуду
при вирішенні даного питання. Як
результат – можливий суб’єктивізм, адже досить часто, суди
припускаються досить широкого тлумачення змісту (в тому
числі тривалості) конкретного правовідношення.
Майже кожне зобов’язальне правовідношення має певний
строк для виконання зобов’язання боржником: він може бути
визначений у договорі проміжком часу чи терміном, або
невизначеним. В тому і іншому випадку цей строк має
початковий і кінцевий терміни. Як неодноразово відмічалося у
правовій літературі, важливою особливістю суб’єктивного
матеріального права є забезпечення реальної можливості його
реалізації управненою особою [8, c. 112-113; 9, c. 12]. При цьому
важливо, щоб сукупність правових норм, котрі регулюють ті
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чи інші відносини, мала бути достатньою для чіткого і
ясного вираження волі законодавця. В залежності від певних
обставин, що характеризують зміст правовідношення, різні
спеціальні темпоральні правові норми по-різному регулюють
окремі випадки. Так, частина 3 статті 938 ЦК України
передбачає додаткові юридичні наслідки для зберігача майна
у разі, якщо строк зберігання речі визначений моментом
пред’явлення поклажодавцем вимоги про її повернення. В
цьому разі на відміну від такого ж договору, але укладеного
без встановлення строку зберігання, зберігач має право зі
спливом звичайного за цих обставин строку зберігання
вимагати від поклажодавця забрати цю річ в розумний строк.
На практиці часто зустрічаються ситуації, коли
кредитор у разі невиконання обов’язку боржником вправі
реалізувати
надане
йому
законом
право
щодо
односторонньої відмови або зміни зобов’язання. Скажімо,
згідно з статтею 665 ЦКУ покупець у разі відмови продавця
передати проданий товар вправі відмовитися від договору
купівлі-продажу. Такі ж повноваження надані замовнику у
разі неналежності підрядника (ст. 849 ЦКУ). Якщо в такій
ситуації покупець чи замовник здійснили попередню оплату,
розірвання договору фактично зводиться до вимоги про
повернення отриманих коштів. Але такий обов’язок не
входить до змісту відповідного договору, він є новим і
виникає лише від моменту заявлення про це кредитором. До
цього лише слід додати, що в описаній ситуації для
виникнення регулятивного зобов’язання щодо повернення
коштів потрібен певний фактичний склад (сукупність
юридичних фактів в певній послідовності) – отримання
попередньої оплати товару продавцем, прострочення ним
товарного обов’язку, пред’явлення вимоги покупця про
повернення грошей. В такому разі грошове зобов’язання, в
якому боржником буде продавець, почнеться від отримання
вимоги і триватиме сім днів [10, c. 118].
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Досить своєрідно здійснюється часове регулювання
договірних відносин, коли певне зобов’язання виконується
на користь третьої особи. Зокрема за договором перевезення
вантажу (ст. 919 ЦК) вантаж, не виданий одержувачеві на
його вимогу протягом тридцяти днів після спливу строку
його доставки, якщо більш тривалий строк не встановлений
договором,
транспортними
кодексами
(статутами),
вважається втраченим. Однак, одержувач вантажу повинен
прийняти вантаж, що прибув після спливу зазначених вище
строків, і повернути суму, виплачену йому перевізником за
втрату вантажу, якщо інше не встановлено договором,
транспортними кодексами (статутами). Відповідно до умов
страхового договору страховик зобов’язаний здійснити
страхову виплату третій особі – вигодонабувачу у разі
досягнення нею певного віку чи настання іншого страхового
випадку (ст.985 ЦК України). Як прийнято вважати, третя
особа, яка не є стороною договору, але на користь якої має
відбутися виконання, набуває фактично самостійне право.
Отже вказана особа може вимагати виконання зобов’язання
боржником, тобто набуває прав кредитора. В літературі
виказана думка про те, що ці права у третьої особи можуть
виникнути лише після того, як вона виявить свою згоду з
умовами договору [11, c. 40-41]. З цим можна погодитися,
третє особа може не приймати виконання на свою користь і
зобов’язальне відношення не виникає. Це досить логічно,
оскільки виконанням договору на користь третьої особи
досить часто погашаються вже існуючі зобов’язання, тому
справедливо припустити, що кредитор вправі не погодитися
з заміною способу виконання зобов’язання.
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САМОВІДВІД СУДДІ: ПРОЯВ ЕТИЧНОЇ
ПОВЕДІНКИ ЧИ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ОБОВ’ЯЗОК
Діяльність суддів з огляду на її важливість, піддається
постійній оцінці щодо дотримання етичних принципів
належної поведінки та цінностей, зокрема таких, як гідність,
справедливість
тощо.
Окрім
того,
як
вітчизняне
законодавство, так і міжнародні нормативно-правові акти
гарантують кожній особі право на захист у суді, а точніше на
справедливий суд. Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод у ст. 6 також регламентує право на
справедливий і публічний розгляд справи упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, при визначенні цивільних прав і
обов’язків особи чи при розгляді будь-якого кримінального
обвинувачення, що пред’являється особі[1].
Власне, основними принципами вищезгаданої статті
Конвенції є верховенство права та належне здійснення
правосуддя, відтак вони є і елементами права особи на
справедливий суд. У статті 6 Конвенції йдеться про гарантію
незалежності та безсторонності суду.
Говорячи про
визначення критеріїв безсторонності судді в Україні, варто
згадати про постанову Верховного Суду України, винесену
колегією суддів Першої судової палати Касаційного
кримінального суду 17.09.2019 у справі No277/599/15-к, де
основним мотивом повернення справи на повторний розгляд
стало недотримання вимог процесуального законодавства в
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частині порушення вимог інституту
відводу суддів.
Верховний
Суд
зазначає,
що
безсторонність
(неупередженість) суду має визначатися згідно з, по-перше,
суб’єктивним критерієм,
тобто враховувати особисті
переконання та поведінку конкретного судді, та з’ясовувати,
чи мав суддя особисту упередженість або чи був він
об’єктивним у цій справі, та, по-друге, об’єктивним
критерієм, іншими словами, шляхом встановлення того, чи
забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його склад,
достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який
обґрунтований сумнів у його безсторонності[2, c. 94].
Власне ці положення Конвенції кореспондуються у
чинне законодавство, а саме Кримінальний процесуальний
кодекс України, де у ст. 21 йдеться про гарантію кожного на
справедливий розгляд справи та вирішення цієї справи у
розумні строки судом, який є незалежним та неупередженим,
і створений на підставі закону. Також, п. 4 ч. 1 ст. 75
Кримінального
процесуального
кодексу
України
регламентовує неможливість участі у кримінальному
провадженні судді у випадку, якщо існують обставини, що
викликають сумнів у його неупередженості.
Якщо говорити про неупередженість суду, то виходячи
із практики Європейського суду з прав людини це поняття
розглядається з точки зору двох критеріїв – об’єктивного та
суб’єктивного. Власне перший означає встановлення факту
забезпечення судом гарантій, при яких буде абсолютно
виключеним сумнів у безсторонності суду. Тоді, як при
суб’єктивному критерії враховуються поведінка судді, його
особисті переконання щодо такої неупередженості та
необ’єктивності.
У деяких випадках, коли докази для спростування
презумпції суб’єктивної безсторонності судді отримати
складно, додаткову гарантію надасть вимога об’єктивної
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безсторонності (рішення у справі «Пуллар проти
Сполученого Королівства»). У цьому сенсі навіть вигляд має
певну важливість — іншими словами, «має не лише
здійснюватися правосуддя — ще має бути видно, що воно
здійснюється». Адже йдеться про довіру, яку в
демократичному суспільстві суди повинні вселяти у
громадськість (рішення у справі «Де Куббер проти
Бельгії»).ЄСПЛ зазначає у рішеннях у справах «Делкурт
проти Бельгії», «Пєрсак проти Бельгії» і «Де Куббер проти
Бельгії», що будь-який суддя, стосовно неупередженості
якого є обґрунтований сумнів, повинен заявити самовідвід[3].
Про вимогу самовідводу судді йдеться і у
Бангалорських принципах поведінки суддів, прийнятих
19.05.2006 року та схвалених Резолюцією Економічної та
Соціальної Ради ООН, а саме у п. 2.5. містяться положення
про те, що суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді
справи в тому випадку, якщо для нього не є можливим
винесення об'єктивного рішення у справі, або в тому
випадку, коли у стороннього спостерігача могли б
виникнути сумніви в неупередженості судді (до прикладу у
судді склалося реальне упереджене ставлення до якоїсь зі
сторін або судді з його власних джерел стали відомі певні
докази чи факти стосовно справи, яка розглядається; раніше
при розгляді цього самого предмета спору суддя виступав
як адвокат чи долучався до справи як важливий свідок; суддя
чи члени його родини матеріально зацікавлені в
рішенні у відповідній справі)[4]. Також у вищенаведеному
документі задекларовано і так званий принцип дотримання
етичних норм, що власне визнається важливою, навіть
невід’ємною частиною суддівської діяльності.
У Кодексі суддівської етики, який затверджений
22.02.2013 року XI черговим з'їздом суддів України у ст. 15
згадується про поняття неупередженості та відповідно
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самовідводу судді. Однак, видається що аналізована стаття
містить деякі суперечливі між собою положення, зокрема
спочатку вказується, що неупереджений розгляд справи є
обов’язком судді, а далі вже мова йде про право (не обов’язок)
судді заявляти самовідвід у випадках, до прикладу,
упередженості до одного з учасників провадження, або якщо
судді стали відомі певні факти чи докази, що можуть вплинути на
розгляд справи та прийняття об’єктивного рішення по ній[5].
Відтак, видається, що доцільніше було б таки декларувати саме
обов’язок судді заявляти самовідвід у вищенаведених випадках.
Отже, не викликає сумніву факт того, що самовідвід
судді на відміну від відводу (який відбувається за бажанням
іншого учасника провадження) покладається лише на
власний, так званий моральний вибір судді, і має наслідком
моральну відповідальність (як внутрішню, так і зовнішню).
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та права імені Леоніда Юзькова,
м. Хмельницький, Україна
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СУВЕРЕННИХ ПРАВ
НАРОДУ
Дослідження передумов розвитку суверенних прав
народу у сучасному міжнародному та національному праві
має важливе значення, що спричинено тим, що суверенні
права народу визначаються, як важлива ознака загальносоціального і територіального суб’єкта, котрий охоплює все
населення держави чи групи взаємопов’язаних держав,
відображає її органічну характеристику, самодостатність,
рівність і незалежність. Суверенні права народу визначаються
однією з найдієвіших політичних гарантій територіальної
цілісності, недоторканності державних кордонів, дотримання
прав і свобод людини та громадянина, створених державою
та забезпечених міжнародно-правовими засобами.
Визначаючи передумови розвитку суверенних прав
народу, Г. Єллінек писав: «У давнину не мали змоги пізнати
суверенітет ... У стародавньому світі не існувало того, що
єдине могло б породити уявлення про суверенітет: була
відсутня протилежність між державною владою та іншими
владами ... Де була та сила, яка б могла заперечувати силу
античної держави» [1], отже дане значення стосується
теоретичного осягнення суверенних прав народу, але не його
практичного втілення. Сам факт існування держав
стародавнього світу свідчить про практичну реалізацію
суверенних прав народу.
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Теоретична сутність суверенних
прав народу
визначається як суверенітет, який реалізується народом як
цілим,
через
посередництво
уповноважених
ним
представників. Ідея суверенних прав народу виникає і
розвивається на грунті могутнього розумового руху
XVII-XVIII століть, у доктрині природничого права.
У 1795 р. Конвентом Французької республіки
здійснювався розгляд, однак не був імплементований, один з
перших у світі проєктів кодифікованого акту про права,
обов’язки і відносини народів – «Декларація про право
народів», яким передбачалося невідчужуваний суверенітет
народу та його території, міжнародну правосуб’єктність
народу, невтручання у справи народу, право народу
встановлювати конституційний лад держави тощо.
Беручи початок з часів наполеонівських воєн при
видозміні статусу територій у Західній Європі досить
інтенсивно
відбувалося
застосування
принципу
волевиявлення народів. Квестію стосовно міжнародноправового визнання прав народів було сформовано через ідею
права народів (націй) на самовизначення на Берлінському
конгресі 1878 р. і згодом постійно її актуалізувалося
ліберальними і соціалістичними рухами.
Країни-учасниці Першої світової війни, виходячи з
диференційованих політичних мотивів, забезпечували
підтримку самовизначення народів у колоніях та на території
Австро-Угорської, Російської, Німецької, Британської й
Османської імперій, здійснюючи відокремлення екзогенного
та ендогенного самовизначення народу, однак з-за даних
кондицій
твердо
не
виокремлюючи
етнічне
і
загальносоціальне розуміння народу, а також народ, націю і
національні меншини.
Дане право було проголошене у Рішенні Українського
національного конгресу 1917 р., разом з принципами рівності

195

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

та суверенітету народів, у 1917 р. ІІ Зʼїздом Рад, у Декларації
прав народів та інших нормативно-правових актах
документах більшовицького уряду [2].
Відзначаючи передумови розвитку суверенних прав
народу, потрібно сконцентрувати увагу, що вихідним
структурним компонентом являється суверенітет нації, тобто
права та спроможності нації встановлювати головні питання
власного життя та розвитку. За національним суверенітетом
слідує суверенітет народу, що визначає право та
спроможність народу бути єдиним джерелом влади в державі.
Однак це тільки теоретичні твердження, які необхідно
перевірити на практиці. У відповідності до ст. 1 Конституції
України «Україна являється суверенною і незалежною,
правовою, демократичною, соціальною державою», а в ст. 2
Конституції
України
закріплено,
що
«суверенітет
розповсюджується на всю територію країни … Територія
України в межах існуючого кордону є цілісною і
недоторканною». В ст. 5 Конституції України закріплено саме
народний суверенітет, де у відповідності до даної норми «Носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні являється народ,
який реалізує владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування» [3].
Вирішальну роль у підготовці Конституції відіграла
Декларація про державний суверенітет, однак потреба в
формуванні та імплементації нової Конституції України
появилася ще наприкінці 1980-х років, однак на практиці дане
питання постало тільки після прийняття Декларації про
державний суверенітет України, де відзначалося, що вона
повинна стати базою нової Конституції та законів України [4].
Декларація про державний суверенітет України не тільки
проголошувала суверенітет нашої країни, а й містила ряд
диференційованих принципових положень конституційного
значення, до котрих належать: положення про народовладдя;
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громадянство та асекурація прав і свобод громадян;
територіальний суверенітет і економічна самостійність
держави; імплементація влади за принципом її поділу на
законодавчу,
виконавчу
та
судову;
пріоритет
загальнолюдських цінностей і загальновизнаних норм
міжнародного права над нормами національного права.
Декларація є визначальною віхою конституційного
процесу в Україні, де головні положення якої з деякими
модифікаціями являються структурними компонентами
практично всіх численних офіційних та альтернативних
проєктів Основного Закону та самої Конституції України [5,
с. 4]. Встановлено, що було пройдено складний шлях від
Декларації про державний суверенітет до імплементації
Конституції України. Однак встановлено, що Конституція
України не відповідає Декларації про державний суверенітет
України, оскільки в ній відсутні посилання на декларацію,
однак це було б доцільно. Як відзначають науковці у сфері
права, що основним являється те, що Конституція України
пронизана головними ідеями та духом Декларації [5, с. 10].
Таким чином, з-за кондицій глобалізації суверенні права
народу набувають особливого значення у зв’язку з
багатоманітністю впливів на державну владу – з погляду новітніх
технологій, світових економічних процесів, політичних зрушень
регіонального і загальносвітового характеру, змін у
ідеологічному наповненні державної діяльності.
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МАДРИДСЬКИЙ САМІТ НАТО – САМІТ
ТРАНСФОРМАЦІЇ АЛЬЯНСУ
Стратегічна концепція НАТО, прийнята на саміті у
Лісабоні у листопаді 2010 р. [1], що декларувала наявність
миру в євроатлантичному регіоні перестала бути актуальною
у 2014 р. у зв’язку з агресією РФ проти України. Між тим,
враховуючи інші положення Концепції, Альянс продовжив
базувати свою діяльність увесь цей кризовий період на основі
принципів старої стратегічної концепції, підживлюючи її
ініціативами на потребу часу, на кшталт передової
присутності НАТО на Східному фланзі, прийнятної на
Варшавському саміті у липні 2016 р. [2]
36-й саміт НАТО, який 28-30 червня відбувся у
Мадриді, припадає на один з найбільш критичних моментів у
73-річній історії альянсу. До участі у зустрічі на вищому рівні
вперше запрошені керівники країн Азійсько-Тихоокеанського
регіону. Російське вторгнення в Україну назвали найбільшим
стратегічним ударом для Заходу після терактів 11 вересня
2001 року. НАТО - єдиний військовий альянс, здатний
захистити Європу від подальшої російської агресії, але чи має
він ефективну стратегію.
Менш ніж три роки тому президент Франції Еммануель
Макрон заявив, що "мозок НАТО" - мертвий. Однак з
моменту, коли російські танки перетнули український
кордон, реакція Заходу була єдиною, швидкою та енергійною.
Він активізувався з новою метою - зміцнення кордонів та
постачання зброї.
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Напередодні саміту в Мадриді генеральний секретар
НАТО Єнс Столтенберг оголосив про "фундаментальні
зрушення у стримуванні та обороні альянсу", посиливши його
оборону на східних кордонах та збільшивши сили швидкого
реагування до понад 300 тисяч військовослужбовців. [3]
Альянс стикнувся з численними викликами: від
гібридної війни до дестабілізації Балкан, від кібератак,
мілітаризації космосу до дедалі більшого нарощування
військової могутності Китаю.
Найпотужніший у світі військовий альянс, що налічує
30 країн-членів, три з яких мають ядерну зброю (США,
Велика Британія та Франція), не хоче воювати з Росією.
Президент Путін неодноразово нагадував Заходу, що має
величезний ядерний арсенал, і навіть незначне транскордонне
зіткнення може швидко вийти з-під контролю.
Таким чином, найбільшою проблемою за останні чотири
місяці було і залишається питання: як допомогти Україні
захистити себе від неспровокованого вторгнення, не
втягуючись у війну із РФ.
Коли з'явилися жахливі подробиці російських воєнних
злочинів в Україні, Захід відмовився від попередніх намірів
не засмучувати Москву, надаючи Києву важке озброєння.
Мадридський саміт мав визначити масштаби військової
допомоги, яку можуть надати країни НАТО, і на який термін.
Наразі Москва перемагає на Донбасі, переважно
російськомовному регіоні східної України, окупувала
південну частину Запоріжської та Херсонської областей
України хоч і ціною величезних людських жертв та
матеріальних збитків. Очікується, що Росія спробує утримати
ці території, можливо, анексувавши їх, як вона зробила з
Кримом у 2014 році.
У разі відсутності мирного договору перед НАТО
постане нова дилема. Чи далі озброювати українців, що
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намагаються відвоювати свої землі, які Москва зараз вважає
юридично частиною Російської Федерації? У Кремлі заявили,
що використання "західної зброї проти цілей на російській
території переведе ситуацію у несприятливе русло".[3]
Якби Росія напала лише на Донбас, а не вторглася на
територію всієї України з трьох сторін, то, можливо, ми не
побачили б такої надзвичайної єдності у реакції Заходу.
Шість раундів санкцій ЄС завдають серйозної шкоди
економіці Росії.
Але на Заході сперечаються щодо санкцій проти Росії та
їхнього впливу на економіку своїх країн. Німеччину
звинувачують у затягуванні обіцяного постачання зброї, а
Угорщина, яку очолює прем'єр-міністр, що має тісні зв'язки з
президентом Путіним, не хоче відмовлятися від російських
нафти.
В іншому таборі - країни, що відчувають найбільшу
загрозу з боку Москви, а саме Польща та країни Балтії. Вони
наполягають на максимально жорсткій лінії щодо Москви та
укріпленні своїх кордонів.
Країни Балтії - цей регіон потенційно може стати
головною точкою конфлікту між НАТО і Росією. Естонія,
Латвія та Литва колись були у складі Радянського Союзу.
Сьогодні вони є незалежними державами і всі - члени НАТО.
У цих трьох країнах разом із Польщею НАТО розмістило
чотири багатонаціональні бойові групи в рамках так званої
розширеної передової присутності. Британський контингент в Естонії, США - у Польщі, німецький - у Литві та канадський
- у Латвії. Цього місяця Росія пригрозила "заходами у
відповідь" на обмеження транзиту до Калінінградської
області через територію Литви. Прем'єр-міністр Естонії Кая
Каллас заявила, що НАТО не зможе захистити країни Балтії у
разі вторгнення Росії. За її словами, у цьому винен
неефективний план альянсу. Нинішня стратегія передбачає
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спробу повернути естонську територію лише після того, як
Росія вже вторглася.
Фінляндія і Швеція обидві серйозно схвильовані
повномасштабним вторгненням Росії в суверенну державу,
тому вирішили відмовитися від нейтралітету і приєднатися до
НАТО. Туреччина, яка є членом альянсу з 1952 року,
погрожувала заблокувати заявки, а без підтримки всіх членів
НАТО Швеція та Фінляндія не зможуть приєднатися до
військового альянсу. Анкара незадоволена позицією
Фінляндії та Швеції щодо екстрадиції учасників та
прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яку
Анкара називає терористичною організацією. Але оскільки
Фінляндія та Швеція дуже важливі для НАТО, альянс доклав
всіх зусиль, щоб порозумітися з Туреччиною. Після того, як
вони приєднаються, Балтійське море фактично стане "озером
НАТО", що межує з вісьмома країнами-членами, з
об'єднаною протиповітряною обороною та інтегрованою
ракетною системою.
А далі НАТО доведеться вирішувати щодо потенційного
прийняття нових членів, як-от України, Грузії та Молдови - з
усіма пов'язаними з цим ризиками з боку Кремля.
Ще один виклик – необхідність термінового підвищення
витрат на оборону. Члени НАТО зобов'язані витрачати на
оборону 2% свого річного ВВП, але не всі виконують цей
план. Останні дані Стокгольмського міжнародного інституту
дослідження проблем миру (SIPRI) свідчать, що в той час, як
США витратили на оборону 3,5% свого ВВП, Великобританія
- 2,2%, витрати Німеччини становили лише 1,3%, а Італія,
Канада, Іспанія та Нідерланди значно відстали від цільового
показника у 2%. Водночас Росія витрачає на оборону 4,1%
свого ВВП.
Під час свого президенства Дональд Трамп погрожував
союзникам НАТО вивести США зі складу альянсу, якщо
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члени НАТО не погодяться якнайшвидше збільшити свої
оборонні витрати. Це мало певний ефект, але вторгнення в
Україну вплинуло значно більше.
Лише за три дні після його початку Німеччина
оголосила, що виділить додаткові 100 мільярдів євро на
оборону та інвестуватиме у бундесвер понад 2%
національного ВВП. Цього тижня генсек НАТО оголосив, що
дев'ять з 30 країн-членів досягли або перевищили цільовий
показник у 2%, а 19 мають чіткі плани досягти його до 2024
року. За словами Єнса Столтенберга, показник у 2% "має
бути мінімальним".
Західні військові та аналітики одностайні у своєму
заклику терміново збільшити видатки на оборону, щоб бути
спроможними стримати подальшу агресію РФ. Все це
відбувається на тлі різкого зростання світових цін на їжу та
паливо внаслідок пандемії, тому бюджети вже - обмежені.
Виділення ще більше грошей на оборону може викликати
протести у населення, адже є багато інших невідкладних
вимог до державних витрат.
Однак військові попереджають: якщо НАТО не
зміцнить свою безпеку зараз, то ціна подальшої російської
агресії буде значно вищою. [3]
36-й саміт НАТО, присвячений 40-річчю вступу Іспанії
до Північноатлантичного альянсу, пройшов як було вказано
раніше, 29 – 30 червня в Мадриді. На саміті ухвалили нову
стратегічну концепцію на наступні 10 років, зокрема,
розширення НАТО (найближчим часом внаслідок приєднання
Швеції та Фінляндії).
Щодо нової стратегічної концепції, яку буде названо
Мадридською, Російська Федерація була вперше визначена як
пряма загроза безпеці Північноатлантичного альянсу, Альянс
має намір відповідно реагувати на російські загрози та ворожі
дії. Про це йдеться в Стратегічній концепції НАТО, ухваленій
під час саміту Альянсу в Мадриді.
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"РФ є найбільш значною та безпосередньою загрозою
безпеці союзників, а також миру та стабільності в
євроатлантичному регіоні. Вона прагне встановити сфери
впливу та прямого контролю за допомогою примусу,
підривної діяльності, агресії та анексії. Вона використовує
звичайні, кібернетичні та гібридні засоби проти нас та наших
партнерів. Її агресивна військова позиція, риторика та
доведена готовність застосувати силу для досягнення своїх
політичних цілей підривають заснований на правилах
міжнародний порядок", - йдеться у документі.
У Стратегічній концепції також зазначається, що РФ
модернізує свої ядерні сили та розширює свої нові та руйнівні
системи доставки подвійного призначення, використовуючи
при цьому примусову ядерну сигналізацію.
"Це спрямовано на дестабілізацію країн на схід та
південь від нас. На Крайній Півночі її здатність перешкодити
підкріпленням союзників та свободі судноплавства через
Північну Атлантику є стратегічним викликом для Альянсу.
Нарощування військової могутності Москвою, зокрема в
регіонах Балтійського, Чорного та Середземного морів, поряд
із її військовою інтеграцією з Білоруссю, кидають виклик
нашій безпеці та інтересам", - наголошується в документі.
Водночас НАТО не прагне конфронтації і не становить
загрози для РФ. "Ми продовжимо згуртовано та
відповідально реагувати на російські загрози та ворожі дії.
Ми значно посилимо стримування та захист для всіх
союзників, підвищимо нашу стійкість проти російського
примусу та підтримаємо наших партнерів у протидії
зловмисному втручанню та агресії", - наголошується в
концепції.
Водночас Альянс, як і раніше, готовий підтримувати
відкриті канали зв'язку з Москвою, "щоб керувати ризиками та
знижувати їх, запобігати ескалації та підвищувати прозорість".
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"Ми прагнемо стабільності та передбачуваності в
євроатлантичному регіоні та у відносинах між НАТО та
Російською Федерацією. Будь-яка зміна в наших відносинах
залежить від того, чи припинить РФ свою агресивну
поведінку і чи буде вона повністю дотримуватися
міжнародного права", - наголошується в стратегічній
концепції. [4]
Країни-члени НАТО рішуче засудили війну Росії проти
України, закликавши РФ припинити воєнні дії, а Білорусь –
припинити співучасть у війні. Про це йдеться в декларації
глав держав та урядів, які беруть участь у саміті НАТО в
Мадриді. "Ми рішуче засуджуємо агресивну війну Росії
проти України. Вона глибоко підриває міжнародну безпеку та
стабільність. Це кричуще порушення міжнародного права.
Жахлива жорстокість Росії призвела до безмірних людських
страждань і масових переміщень, які торкаються жінок і
дітей. Росія несе повну відповідальність за цю гуманітарну
катастрофу.
Росія
має
гарантувати
безпечний,
безперешкодний та безперервний гуманітарний доступ", ідеться у документі.[4]
У декларації також наголошується, що країни-члени
НАТО працюють із відповідними зацікавленими сторонами у
міжнародному
співтоваристві,
щоб
притягнути
до
відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, зокрема
сексуальному насильстві в умовах конфлікту.
"Росія також навмисно посилює продовольчу та
енергетичну кризу, яка зачіпає мільярди людей у всьому світі,
зокрема своїми воєнними діями. Члени НАТО тісно
співпрацюють у підтримці міжнародних зусиль щодо
забезпечення експорту українського зерна та зниження
гостроти
глобальної
продовольчої
кризи.
Ми
продовжуватимемо протидіяти брехні Росії та відкидатимемо
її безвідповідальну риторику. Росія має негайно зупинити цю
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війну та піти з України. Білорусь має припинити свою
співучасть у цій війні", - йдеться у документі.
Учасники саміту також висловили солідарність з
урядом та народом України у героїчному захисті їхньої
країни. "Ми тепло вітаємо участь президента Зеленського у
цій зустрічі у верхах. Ми знову підтверджуємо нашу незмінну
підтримку незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів,
включаючи її територіальні води. Ми повністю підтримуємо
невід'ємне право України на самооборону та вибір механізмів
гарантування власної безпеки. Ми схвалюємо зусилля всіх
країн-членів НАТО, які беруть участь у наданні підтримки
Україні. Ми надаватимемо їм відповідну допомогу, визнаючи
їх специфічну ситуацію", - наголошується в декларації.[4]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє,
що союзники альянсу ухвалили рішення, спрямовані на
посилення позицій. "Сьогодні лідери НАТО вирішили
докорінно змінити нашу оборону і стримування, щоб
відреагувати на нову реальність безпеки. Ми підсилимо нашу
передову оборону. Ми посилимо наші бойові групи у східній
частині альянсу до рівня бригади (стандарт бригади НАТО
від 3.200 до 5.500), ми трансформуємо Сили реагування
НАТО та збільшимо чисельність сил підвищеної готовності
до більше ніж 300 тисяч осіб", - повідомив він в Мадриді на
пресконференції після завершення першої сесії роботи саміту
НАТО.
Крім того, за словами генсека, союзники домовилися
розмістити заздалегідь більшу кількість обладнання та запасів
військового спорядження, більше засобів передового
розгортання, таких як протиповітряна оборона, посилити
управління та контроль йй удосконалити плани оборони із
заздалегідь зазначеними силами для захисту конкретних
союзників. "Уперше з часів холодної війни ми маємо такі
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плани
із
заздалегідь
визначеними
силами.
Вони
працюватимуть разом із національними збройними силами та
ознайомляться з місцевістю, об'єктами та заздалегідь
розміщеними запасами, щоб ми могли посилитися ще
швидше", - пояснив він зміст цього рішення.[5]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує,
що двері НАТО залишаються відчиненими, що також
стосується рішення саміту, ухваленого в Бухаресті щодо
членства України в альянсі.
Столтенберг зазначив, що "союзники готові до довгого
шляху". "Війни непередбачувані. Але ми маємо бути
готовими до довгого шляху, і це також був чіткий меседж
усіх нас у залі президенту Зеленському. Тому що вони
(українці) борються за їхню незалежність, борються за
цінності, які важливі для НАТО, суверенність і територіальну
цілісність країни. Наш фокус наразі - на підтримці України.
Ця війна на певній стадії зупиниться за столом переговорів.
Але важливо, щоб Україна досягла угоди на умовах, які є
прийнятними для України. Тому ми підтримуватимемо їх на
полі бою", - запевнив він. [6]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє,
що меседж союзників із НАТО, який вони передали
президентові України Володимиру Зеленському в рамках
саміту, полягає в тому, що альянс продовжуватиме
підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. "Я радий,
що він (Зеленський) зміг приєднатись сьогодні до нашої
зустрічі. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, що
Україна покладається на нашу підтримку, яка триває. І наш
меседж йому був рівнозначно чітким. Україна може
розраховувати на нас так довго, як це потрібно. Союзники
продовжуватимуть надавати військову та фінансову
допомогу. Сьогодні лідер погодилися зміцнити нашу
підтримку, схваливши комплексний пакет допомоги", повідомив Столтенберг.[7]
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НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні,
Північно-Атлантичний альянс розраховує на довгострокову
перспективу співпраці. Про це ідеться на пресконференції
генсека НАТО Йенса Столтенберга. “Сьогодні лідери
погодилися посилити нашу підтримку, підтримавши
всеохоплюючий пакет допомоги Україні”, – зазначив
Столтенберг.
Даний пакет допомоги буде складатися з двох головних
частин. Перша – це надання нелетальної допомоги в
терміновому порядку. За словами генсека альянсу, мова йде
про паливо, аптечки і т.п.
Також НАТО передасть Україні системи боротьби з
дронами та обладнання для безпечного зв’язку.
Другий тип допомоги розрахований на тривалу співпрацю.
Зокрема, Україні допоможуть відмовитися від радянської
зброї і перейти на “натовське” обладнання.[8]
США створять постійний штаб 5-го корпусу
Сухопутних військ в Польщі, заявив президент США
Джо Байден під час спільних ремарок для преси з
генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у
середу. Байден також оголосив про низку інших заходів, щоб
збільшити готовність НАТО відповідати на можливу агресію
на морі, на суші та в повітрі.
США та союзники зміцнили свої зусилля, коли " Путін
похитнув мир в Європі і атакував засади порядку,
заснованого на правилах", додав президент США. Він
подякував Столтенбергу за лідерство НАТО перед лицем
теперішніх викликів.
Столтенберг у відповідь наголосив на тому, що перед
НАТО постали найбільші виклики з часів Другої світової
війни і назвав Росію "прямою загрозою нашій безпеці".
На східному фланзі НАТО, оголосив Байден, США
планують збільшити кількість військових, які на ротаційній
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основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати
контингент в Румунії. Щоб зміцнити оборону Європи, США
також планують надіслати два F-35 до Великої Британії,
співпрацюватимуть із Німеччиною та Італією в сфері зміцнення
оборони. Також, вказав Байден, США збільшать кількість
американських кораблів на базі Рота в Іспанії з 4 до 6.
Збільшення кількості кораблів дозволить наростити
присутність ВМС США у регіоні, заявив напередодні радник
з
нацбезпеки
США
Джейк
Салліван.
Перед
повномасштабною російською агресією, кораблі США,
розташовані в Іспанії, регулярно здійснювали заходи до
Чорного моря.[9]
Найближчими днями Вашингтон оголосить про
додаткову допомогу Україні в галузі озброєнь, зокрема
системи протиракетної оборони, на суму 800 мільйонів
доларів. Про це на прес-конференції за підсумками саміту
НАТО у Мадриді заявив президент США Джо Байден,
повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки
потрібно", - знову сказав Байден. За словами американського
лідера, росія заплатить високу ціну за напад на територію
сусідньої країни, а війна не закінчиться поразкою України.
Байден також звернув увагу на те, який вплив війна вже
вплинула на росію: країна втратила 15 років досягнень в
економіці, зазнає труднощів у сфері нафтовидобутку,
оскільки ряд технологій більше недоступний Москві через
санкції.
"Україна вже завдала сильного удару по росії - росія
вже втратила своє міжнародне становище. Росія перебуває в
ситуації, коли весь світ дивиться і каже: "Ви намагалися
захопити всю країну, ви намагалися захопити Київ і ви
програли. Ви намагалися захопити Донбас і досі не змогли
цього зробити", - сказав Байден.
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За його словами, ще до початку війни він попереджав
президента Росії путіна, що "якщо він вторгнеться в Україну,
НАТО не тільки стане сильнішим, а й стане більш
згуртованим". "Путін думав, що зможе внести розкол до
нашого Альянсу. Він думав, що він нас послабить, і Альянс
дасть слабину. Насправді він отримав зовсім протилежне. Він
думав, що досягне фінляндизації НАТО, а отримав
натільність Фінляндії", – заявив Байден. Він додав, що
кордони НАТО розширилися на 800 миль через запрошення
до Альянсу Швеції та Фінляндії.
Як повідомлялося, США мають намір оголосити про
закупівлю для України системи ПРО середньої та великої
дальності.[10]
Висновки. "Мадридський саміт був кардинальним
самітом – схвалено нову стратегічну концепцію –
Мадридську стратегічну концепцію, яка стане планом для
НАТО у більш небезпечному та непередбачуваному світі. РФ
у новій стратегічній концепції названа головною загрозою
безпеці НАТО. Схвалимо фундаментальне зрушення у
стримуванні та обороні з великою кількістю сил підвищеної
готовності, з великим препозиційним обладнанням.
Розширення сил реагування НАТО з 40 до 300 тисяч
відбудеться 2023 року. Ці сили будуть оплачуватись і
організоватись своїми країнами НАТО, вони будуть
розміщені у своїх країнах, але будуть призначені для оборони
конкретних територій. Крім того, буде проведено розміщення
великої кількості тяжкого озброєння та спорядження, а також
складів на цих територіях
Процес прийому Фінляндії та Швеції до НАТО триває
безпрецедентно швидко. Дата їхнього приєднання залежить
від ратифікації протоколу про вступ.
Схвалено комплексний пакет допомоги Україні, щоб
допомогти їм реалізувати право на самозахист. У
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довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти
від військової техніки радянських часів до сучасної техніки
НАТО і ще більше зміцнювати свої інститути оборони та
безпеки.
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Державна реєстрація прав на землю виконує ряд важливих
функцій, серед яких слід особливо виділити наступні: визнання
державою прав на землю [5, с. 34; 2, с. 10]; підтримка
земельного
правопорядку,
стабільності
земельних
правовідносин, здійснення публічного контролю у цій
сфері [6, с. 225]; гарантування та охорона прав законних
правоволодільців, забезпечення зацікавлених осіб у
достовірній інформації щодо прав на землю.
В залежності від предмету реєстрації доцільно виділити
такі реєстраційні системи речових прав на нерухоме майно, а
саме: актову (Deed Registration) та титульну (Title Registration,
яка також відома як Система Торренса).
Відповідно до актової системи реєстрації прав,
юридично визнані та захищені права на землю виникають
після укладення угод (договір між власником земельної
ділянки та набувачем права власності на земельну ділянку).
Реєстрація угод передбачає публічне повідомлення про
існування прав на землю, держава у цьому разі виступає лиш
реєстратором самого факту вчинення правочину певного
змісту між певними особами, тобто реєстратор встановлює
осіб, які вказані у договорі, та фіксує дату та час реєстрації.
Варто зазначити, що запис, який здійснюється реєстратором,
не надає жодних гарантій щодо правомірності набуття
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земельної ділянки, всі ризики пов’язані із укладенням угоди
несуть безпосередньо сторони. Тому, сторони повинні
самостійно дослідити всю історію переходів її з рук у руки
(Title of research), історію застав і оренди тощо, з метою
убезпечити набувача земельної ділянки від ризиків.
У країнах з актовою реєстрацією (характерно для у
Південної Америки, частині Азії та Африки, деяких штатах в
США, європейських країнах: Франція, Іспанія та Італія тощо),
як правило, жодна угода купівлі/продажу нерухомості не
може бути здійснена без одночасного укладення страхової
угоди фінансового ризику, яка укладається на певний термін
(але не менше, ніж строк можливого подання позову стосовно
правочину). У цьому випадку збитки, завдані одній із сторін
угоди, відшкодовує страхова компанія.
Що стосується титульної системи реєстрації права, саме
запис у реєстрі надає праву власності на земельну ділянку
юридичної сили та гарантується державою. Виникнення,
зміна і припинення речових прав ґрунтуються тільки на
записах в поземельній книзі, які не можуть бути оскаржені на
підставах матеріально-правового характеру. Рішення про
реєстрацію за системою Торренса приймається працівником
органу юстиції. Реєстратор перевіряє «чистоту титулу»
(угоди): він може викликати свідків для надання свідчень під
присягою (за відмову від надання свідчень особам загрожує
штраф). Право власності виникає після державної реєстрації
запису в поземельній книзі. У випадку помилки системи
реєстрації постраждалій стороні відшкодовуються збитки з
створеного фонду відшкодування. Очевидно, що гарантія
надається державою, у такому разі, держава може
відмовитись від наданих гарантій, як у випадку системи
реєстрації актів.
В деяких юрисдикціях, наприклад, в Німеччині, Швеції
та Данії, як представники титульної системи реєстрації права,
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державні гарантії не надаються, тому захист зареєстрованого
права походить лише від «публічної віри», і самого акту
реєстрації.
Як зазначає Р. А. Майданик, ще до початку 2013 року в
Україні діяла змішана система державної реєстрації, що
тяжіла до актової. Внесення запису про земельну ділянку до
Поземельної книги становила кадастрову гарантію
юридичного існування земельної ділянки та, відповідно, була
гарантією наявності в особи права власності на неї.
Здійснювалась державна реєстрація державних актів на право
власності на земельну ділянку. Під час внесення до
Поземельної книги запису про земельну ділянку, що
формується, одночасно провадилась і державна реєстрація
Державних актів на право власності на земельну ділянку.
Проте відомості про державний акт вносились не до
Поземельної книги, а до Книги записів про державну
реєстрацію державних актів на право власності на земельну
ділянку та на право постійного користування земельною
ділянкою, договорів оренди землі.
Тобто, фактично і юридично відбулося спрощення та
урегулювання реєстраційної процедури, яка була до 2013
року, та покращення доступу фізичних та юридичних осіб для
отримання послуг. 1 січня 2013 року є датою, з якою
пов’язується кардинальне реформування в Україні практики
оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме
майно.
Саме в цей день набули чинності два законодавчі акти,
якими запроваджують істотні нововведення у правове
регулювання відносин щодо земельної та неземельної
нерухомості. Мова йде про Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
та Закон України «Про державний земельний кадастр». Зміни
передбачали, що формування земельних ділянок має
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фіксуватись в Державному земельному кадастрі, а
оформлення прав на земельні ділянки — у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, тобто
здійснювалась реєстрація права, а не правочину, що свідчить
про титульну систему реєстрації права [4, с. 5-13].
За останнє десятиріччя законодавцем неодноразово
порушувалося питання щодо державної реєстрації. Така
зацікавленість зі сторони законодавця в першу чергу була
обумовлена
необхідністю
удосконалення
державної
реєстрації з метою покращення системи правового
регулювання в державі.
Чітко спостерігається відмінність між світовим
підходом та українським щодо державної реєстрації
нерухомого майна нотаріусом. Нотаріус перевіряє, пояснює
сторонам всі права, всі норми закону, переконується в
дієздатності осіб тощо. Згідно зі світовим підходом, якщо
нотаріус перевіряє всі законні підстави вчинення правочину,
то ця підстава в подальшому не може бути спростована. В
Україні такий підхід не використовується, та існують
випадки, коли судові справи відбуваються щодо нотаріусів,
які посвідчили правочин. Відчужувач може звинуватити
нотаріуса, що останній не пояснив як слід, що він вчиняє,
коли відчужує нерухомість. Якщо нотаріус перевіряє всі
законні підстави вчинення правочину, то ця підстава не може
бути спростована ніколи.
Також, постає питання щодо державної реєстрацією. Чи
це підстава набуття право власності чи це набуття права
власності?
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
є одним з юридичних фактів у юридичному складі,
необхідному для підтвердження права власності, а
самостійного значення для виникнення права власності не
має. Така реєстрація визначає лише момент, з якого держава
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визнає та підтверджує право власності за наявності інших
юридичних фактів, передбачених законом як необхідних для
виникнення такого права (Постанова ВС по справі
№910/27779/14 від 21.01.2021). При дослідженні судом
обставин існування в особи права власності, необхідним є
перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке
право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є
підставою виникнення права власності, такої підстави закон
не передбачає (Постанова ОП КГС ВС від 24.01.2020 №
910/10987/18).
Впровадження тої чи іншої системи реєстрації прав без
адаптації до правової системи певної країни, не є доцільним
реформуванням. Перспективи розвитку системи державної
реєстрації прав на нерухоме майно залежать від
удосконалення такої системи та насамперед від врегулювання
вже існуючих проблем.
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНИХ ДІЙ ПРИ
ВНУТРІШНЬОМУ ОГЛЯДІ БУДІВЛІ
Забезпечення
особистої
безпеки
правоохоронця
зумовлюється
його
індивідуально-психологічними
особливостями, рівнем фізичного розвитку та інтелекту,
моральними засадами особистості, рівнем і змістом можливої
віктимності,
навичками
і
вмінням
вирішувати
конфліктні ситуації, здатністю до самостійного аналізу
професійної діяльності з метою розробки нових елементів
стратегії і тактики, удосконалення способів виконання
завдань [4, с. 102].
У деяких наукових джерелах стверджується, що
потерпілими від кримінальних нападів найчастіше стають
люди, які вважають імовірним або просто припускають думку
про можливість стати жертвою злочину. Створюючи
відповідні образи в своїй уяві, звертаючись подумки знову і
знову до можливої небезпечної ситуації, уявляючи трагічні й
страшні деталі, такі люди формують у своїй підсвідомості
схильність до нещасних випадків і отримання певних
ушкоджень (фізичних або психологічних).
Усі оперативно-службові та інші професійні заходи та
дії працівника правопорядку пов'язані з оглядом різних
просторів, які належать до категорії потенційно-підвищеної
багатофакторної небезпеки для їхнього життя та здоров'я.
Серед основних причин виникнення помилок окремих
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співробітників поліції, що призвели до тяжких наслідків
(прогалини загальної та правової культури, відсутність
постійної готовності до раптових дій та ін.) особливе місце
займають суб'єктивні, психологічні компоненти, що
виражаються в низькому рівні професіоналізації їхньої
особистості
(самовпевність,
безтурботність,
безвідповідальність, вроджені особливості реагування) [1,
с. 105]. Особливо такі ситуації виникають під час роботи в
групах при обшуку та звільненні приміщень.
Професійні норми виконання одиночних та групових
дій при огляді різних просторів включають такі елементи:
- уточнення та узгодження завдань та дій, порядку їх
виконання безпосередньо перед початком та у процесі
проникнення для огляду будівлі;
- «обробка» кутів;
- розташування та переміщення у закритих просторах;
- порядок огляду простору поодинці та вдвох;
- організація взаємодії при виявленні різних категорій
суб'єктів та при збройному нападі під час огляду тощо [2].
Організація взаємодії співробітників перед початком, на
початку, у ході та в кінці висування до проходу і далі має
підкорятися деяким вимогам:
1)
Хто починає, Хто продовжує, Хто закінчує.
Правило, яке визначає послідовність (порядок) дій одного
працівника щодо іншого. Якщо за умовами обстановки
старший групи приймає рішення йти першим, він ставить
завдання молодшому і після перевірки правильності
розуміння ним свого завдання подає команду «Прикрий!».
Молодший виконує необхідні для цього дії (займає
відповідну стійку для стрільби, оглядає сектор обстрілу та
подає сигнал «Є»). Після цього сигналу старший групи
починає рух. Якщо старший групи приймає рішення йти
другим номером, він ставить завдання молодшим і після
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перевірки правильності розуміння ним свого завдання
виконує необхідні дії щодо його прикриття (займає стійку для
стрільби, оглядає сектор обстрілу та подає команду
«Прикриваю»), молодший за цією команді подає сигнал "Є" і
починає рух.
2) Кут та дистанція. Правило, яке визначає кутові та
дистанційні норми (стандарти) розташування та пересування
та напрямки огляду та зброї одного співробітника відносно
іншого. Кут і дистанція стрільби відіграють найважливішу
роль під час роботи співробітника з напарником (чи у складі
групи). Облік цих факторів сприяє правильному розміщенню
та узгодженому пересуванню групи, щоб ніхто з них у
момент вогневого бою не стріляв у напрямку своїх.
3) Ритм, Сфера, Якість. Правило, що визначає норми
ритмічної узгодженості дій одного співробітника з діями
іншого; норми безперервності контролю над всією сферою
замкненого простору та норми якості уваги, пошуку об'єктів
та дій при їх виявленні [3, с. 95-96].
Також, досить специфічним являється система правил
подолання дверних (віконних) отворів, «обробки» кутів
поодинці та вдвох. Перед безпосереднім входом у
приміщення, наявність противника всередині якого не
визначено, необхідно узгодити завдання (напрямок огляду),
порядок подолання дверного (іншого) отвору, дій кожного із
співробітників та сигнал на вхід. Після отримання сигналу
(звукового, зорового) від співробітника, що прикриває
перший співробітник здійснює один з вибраних варіантів
проникнення в приміщення.
Безпосередньо перед входом необхідно виставити за
дверний проріз (кут) у напрямку, в якому передбачається
почати огляд, дульний зріз, потім перевести його зліванаправо в протилежний бік, і лише потім провести круговий
огляд простору «Сфера» і увійти всередину [2].
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У приміщення при найменшій нагоді слід входити
тільки з боку лівого плеча і рухатися обличчям у бік
основних напрямків руху, здійснюючи при цьому
«профілактичний» маневр «подвійний (потрійний) зигзаг» та
дотримуючись загальних правил переміщень, дотримуючись
принципів роботи зі зброєю.
Загальною особливістю огляду закритих просторів є
вимога уникати формальних центрів будь-яких відкритих
площ. Знаходження у них, як і проходження через них,
збільшує можливість поразки з різних боків. Звідси правило:
рухатися по периферії простору знижуючи практично вдвічі
небезпеку раптового нападу та поразки. Дверні, віконні та
інші отвори (арки, ворота та ін.) бажано залишати праворуч
або ззаду від себе, а загальний маршрут руху складати таким
чином, щоб ваша спина постійно була прикрита надійним
укриттям, а один із флангів вашим партнером (або зброєю).
Друга загальна особливість стосується рухових способів
організації
контролю,
коли
відсутня
можливість
використовувати для огляду природні укриття та прикриття.
Найпростіший спосіб організації контролю так званий хрест.
Крок правою ногою та поворот зброї, очей, плечей та в
останню чергу голови вліво (глибини розвороту має бути
достатньо, щоб бачити простір за своєю спиною), далі крок
лівою ногою – дії тією самою послідовністю вправо. Двачотири (по обстановці) кроку без обертань і знову повтор огляд вліво і за спину - огляд вправо і за спину [1, с. 108].
Приходимо до висновку, що в умовах сьогодення, а
особливо в умовах воєнного стану, ризик, як фізичний, так і
психологічний, являється об'єктивною складовою у
професійній діяльності співробітників правоохоронних
органів. Спеціальна робота щодо забезпечення їхньої
особистої безпеки, тобто цілеспрямованого зменшення такого
ризику до реально можливої межі, надзвичайно складне та
специфічне завдання для кожного правоохоронця.
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ПРОБЛЕМАТИКА АКТИВНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ
Національна поліція України є одним із центральних
органів виконавчої влади і служить суспільству шляхом
забезпечення захисту прав і свобод людини, боротьби зі
злочинністю, підтримання публічної безпеки і порядку.
В умовах сьогодення професійна спрямованість
передбачає розуміння і внутрішнє сприйняття цілей і завдань
професійної діяльності. Зміни, котрі відбуваються у змісті
професійної спрямованості, знаходять своє відображення в
тому, що зміцнюють мотиви, котрі пов'язані з професійною
діяльністю,
викликають
поклик
до
прагнення
у
добросовісному виконанні власних службових обов'язків,
бажанні показати себе в якості кваліфікованого фахівця та
досягати
успіхів
в
роботі,
посиленні
почуття
відповідальності [4, с. 101].
У своїй діяльності поліцейський дотримується норм
Закону України «Про Національну поліцію» (далі – Закон),
який закріплює підстави та порядок застосування
поліцейських заходів примусу, а саме: фізичної сили,
спеціальних засобів та вогнепальної зброї [1].
Відповідно до ст. 46 Закону зазначено, що поліцейські
мають право зберігати та носити вогнепальну зброю, а також
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використовувати вогнепальну зброю лише за умови, що вони
пройшли відповідну спеціальну підготовку. Крім того, окремі
положення описують особливі обставини застосування
вогнепальної зброї у виняткових випадках, а також
застосування вогнепальної зброї без попередження. Як
бачимо, і в першому, і в другому випадках законодавці
вживали слово «застосування» вогнепальної зброї, тобто
ієрархії в етапах застосування зброї немає. Частиною 10
вказаної статті встановлено, що про застосування
вогнепальної зброї поліцейські зобов’язані письмово
повідомляти керівника, а про активне застосування
вогнепальної зброї негайно повідомляти керівника, який у
свою чергу зобов’язаний повідомляти центральне управління
поліції та відповідного прокурора.
При введенні такого поняття як «активне застосування»,
законодавець не розкриває його сутність та не
зазначає/пояснює поняття «пасивного застосування», а також
чим воно відрізняється від виразу «привести у бойову
готовність». Більше того, у тій же статті частиною 13
передбачено,
що
поліцейський
може
використати
вогнепальну зброю для подачі сигналу тривоги чи виклику
допоміжних сил, або для знешкодження тварин, які
загрожують життю чи здоров’ю поліцейських та інших
осіб [1], тобто вводиться інший термін — «використання»
вогнепальної зброї.
Поліція відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює контроль за дотриманням фізичними та
юридичними особами спеціальних правил та порядку
зберігання і використання зброї, спеціальних засобів
індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів,
вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів
та речовин, на які поширюється дозвільна система органів
внутрішніх справ (п. 21 ст. 23 ЗУ) [2, с. 154]. Поняття
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активного застосування вогнепальної зброї не має
законодавчого закріплення і тому залишається не
роз’ясненим, у зв’язку з чим викликає суперечливе
тлумачення серед правників.
Частина 6 ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію»
визначає активне застосування вогнепальної зброї, тобто таке
застосування, що здійснюється без попередження. Прикладом
цього виступає: коли особа, яку поліцейський має намір
затримати з вогнепальною зброєю, намагається наблизитися
до неї, скоротити до неї певну відстань або доторкнутися до
зброї; у разі збройного нападу, а також у разі раптового
нападу з використанням військової техніки, транспортних
засобів чи інших засобів, що загрожують життю чи здоров'ю
людей; якщо особа, затримана чи заарештована за вчинення
особливо
тяжкого
чи
тяжкого
кримінального
правопорушення, втекла з використанням транспортного
засобу; якщо особа чинить збройний опір, а також з метою
припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю [1].
Крім того, важливо підкреслити, що поліцейські не
мають права застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де
може бути завдано шкоди іншим особам, а також у
вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім
випадків необхідності відбиття нападу або крайньої
необхідності, а також до дітей, вагітних жінок, літніх людей
або людей з інвалідністю, окрім випадків учинення ними
групового нападу, що реально загрожує життю та здоров'ю
інших людей і працівників поліції [3, с. 211].
Отже, головною метою активного застосування
правоохоронцем вогнепальної зброї, як заходу примусу є
подолання опору здійсненню превентивних заходів,
відновлення публічного порядку та публічної безпеки,
послаблення соціальної напруги або забезпечення особистої
безпеки самого правоохоронця. Виходячи з цього, цілком
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виправданою можна вважати таку концепцію: до тих, хто
порушує положення Конституції України та інших
законодавчих актів, застосовуються заходи поліцейського
примусу.
Приходимо до висновку, що враховуючи всі
характеристики законодавства України, як правової та
соціальної держави, яка гарантує та дотримується прав і
свобод людини і громадянина, можна зробити висновок, що
Закон написаний відповідно до Конституції України,
зазначеним законом передбачено застосування примусових
заходів, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, що
регулюється ст. 46 Закону.
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СЕКЦІЯ 8.
ПЕДАГОГІКА, ОСВІТА, ФІЛОСОФІЯ ТА
ФІЛОЛОГІЯ
Аleksieienko-Lemovska L.V.
Professor of the Department of
Tourism and Educational Technologies,
International European University
Kyiv, Ukraine
SOCIO-PSYCHOLOGICAL COMPETENCE AS A
COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF FUTURE TOURISM SPECIALISTS
Current trends in the development of the tourism industry
require the updating, which will be focused on improving the
quality and humanization of the training process for future
specialists. The society of the third millennium needs a
fundamentally trained, educated specialist who is able to clearly
define and flexibly delineate the directions and content of his
professional activities. The need to study the problem of
development of professional competence of tourism specialists is
attributable to new trends in the information society associated
with the accumulation of scientific knowledge and the need to
find effective mechanisms for their transfer and use, which is
confirmed by the Laws of Ukraine "On Education", "On Higher
Education", "On Tourism", etc.
The competence-based model arises from professional
training modernization aimed at preparing the individual for life,
identity formation, as well as general preparation for the
fulfillment of the whole range of social functions. The general
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idea behind the competence-based approach is competenceoriented education aimed at the complex acquisition of knowledge
and practical activity methods through which a person
successfully realizes their potential in different life spheres [1].
The idea of the competence approach allows you to answer the
question about the necessary result of education for an individual
in the context of professional training and lifelong learning [2].
Tourism specialists’ basic qualification characteristics are
determined according to the staffing requirements. In order to gain
professionalism, it is required to have appropriate abilities, desires
and personality traits, a willingness to constantly learn and
improve one’s skills [3]. A tourism specialist’s qualification
should reflect universal cultural, general professional and
professional competence.
In psychological and pedagogical sources there are several
approaches to the definition of the professional competence
phenomenon, such as pragmatic and functional, axiological,
universal, personal and pragmatic. A necessary component of an
individual’s professionalism is professional competence. The
concept of the future tourism specialist’s professional competence
implies the unity of their theoretical and practical preparedness to
carry
out
professional
activity
characterizing
their
professionalism. In this regard, professional competence is
determined by the level of professional readiness for work [4].
One of the most important components of professional
competence is socio-psychological competence covering the field
of knowledge and skill set formation methods and determining the
dependence of this competence development on the quality of
professional activity.
Socio-psychological
competence,
as
an
integral
characteristic of personality, means achievements in relations and
interactions between individual with other people which allows
resolving social situations efficiently, and choosing and
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implementing adequate strategies and tactics of interaction, as
well as self-regulation for the successful social and professional
activity [5].
Social and interpersonal competence implies a critical
review of some social development aspect, determination of the
connection between contemporary and past events, awareness of
the importance of political and economic contexts, professional
situations, assessment of social events related to health,
consumption and the environment, art work and literature
understanding; communicative competence involves listening and
taking into account other peoples’ views; speech perception and
ability to speak, read and write in several languages; to speak in
public, to discuss.
The future tourism specialists professional competence is
the ability to solve professional problems, tasks in professional
activity conditions; the amount of knowledge and skills that
determine work effectiveness. It is a combination of personal and
professional qualities. This competence is determined by a
motivated desire for continuing self-improvement, a creative and
responsible attitude to the occupation. The success of professional
activity depends on each future tourism specialists ability and
skills to mobilize their efforts for systematic mental work,
rationally build their activity, manage their emotional and
psychological state, unlock their potential, and be creative.
The future tourism specialists professional competence
includes subject (special), differentiated, socio-communicative,
socio-psychological, and reflexive components. In particular,
socio-psychological competence it shapes future tourism
specialists value orientations, as well as readiness for creative
self-fulfillment in professional activity. Such competence involves
the capacity for self-analysis, the ability to critically evaluate and
review the quality of activities, to analyze. Socio-communicative
competence is defined as an ability to collective action,
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organization of interaction involving interpersonal skills, and a
desire for social interaction. Professional communication is a
holistic system of social and psychological interaction, which
includes the exchange of information, educational influence and
the organization of relationships through communicative means.
The task of professional activity is to create conditions for an
individual’s harmonious development. It is achieved by the
organization of the environment, the management of various
activities and the construction of proper interaction. Professional
activity reflection or autopsychological competence includes the
ability to be aware of the level of one’s own activity, abilities, the
knowledge of professional improvement methods, the ability to
identify the causes of weak points in performed activity, and the
desire to perfect one self [6].
The process of professionalism development should be
considered through internal and external factors. External factors
are socio-cultural environment and the professional activity
system where it is necessary to take into account the current
situation. Internal factors include the following: future tourism
specialists’ self-cultivation, self-education and self-development.
The objectives of socio-psychological competence
development in future tourism specialists are achieved in the
process of professional training, the improvement of sociopsychological tools for professional activity.
The system of higher education suggests step-by-step
development of multiple components of an future tourism
specialist’s professional competence. Competences trained at the
major are updated and developed while studying future tourism
specialists, becoming core, distinctive competences for a
particular specialists.
Thus, the above-mentioned makes it possible to conclude
that in the future tourism specialists professional competence
structure a key role is played by socio-psychological competence
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since its formation allows to solve professional problems in the
process of realization of education, upbringing and development.
The main objectives of organizing professional activity future
tourism specialists’ are the following: boosting professional and
cultural level; improvement of the methods and styles of
interaction based on the principles of humanization and
democratization; upgrading of professional training. The
professional competence essence is determined by the structure of
the of professional training’s activity which allows considering it
as a functional component. Socio-psychological competence is
considered as a component of professional competence. Thus, the
concepts of «professional competence» and «socio-psychological
competence» correlate as general and singular respectively. It
ensures the learning process effectiveness, because it enables to
scientifically implement professional training principles, content,
and forms involving the capacity for self-analysis, the ability to
critically evaluate and review the quality of learning activities, to
analyze used techniques and exercises in terms of their relevance
and effectiveness.
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PRACTICAL APPLICATION OF THE THEORY OF
SOCIAL CONSTRUCTIVISM IN THE MODERN
LEARNING PROCESS
Introduction: It is known that in the twentieth century, the
methodological strategy “sociological constructivism” is being
updated, which is aimed at exploring the diversity of social reality and
social life of people and their direct participation in life. At the center
of the problems of constructivism is the study of the process of
constructing knowledge by the individual, social society, and science.
“Constructivism as an understanding that the cognizing subject creates
models of the world, which, according to the principle of ring
causality, determine the social reality in which it is immersed, contains
a number of basic ideas put forward and developed by a number of
prominent humanitarians”. [1,130].
Sociological constructivism analyzes and interprets social
reality, social life in all its diversity here and now.
The researcher of this problem is J.Toshchenko notes that
the connection of times plays an essential role in the constructivist
approach, therefore, based on the experience gained in the past,
the present is connected and the future is outlined, which is
expressed in a certain goal. The future, which should be built by
the creative potential, the creative forces of modern society, as
they are able to create a new social reality with their ideas and
projects. [2, 24-26]
The main thesis of sociological constructivism in the
XX century was that a significant part of our experience, as well
as the world in which we live, are socially constructed. Ideas and
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cultures don't change the course of history–at least not overnight.
However, they are a necessary prelude to change, since shifts in
consciousness, in the system of values and moral justification – push
people to change their social relations and institutions” [3, 19].
The paradigm of sociological constructivism provides that
all constructs must have a basis and they are products of previous
experience. Based on the acquired experience, skills and
knowledge, a person is the creator of a new reality that meets the
requirements of modern society. This society is extremely mobile,
it requires instant adaptation, efficiency in decision-making and
the ability to correctly analyze and extract the necessary
information. Man gradually began to learn to live, constantly
adapting to rapidly changing living conditions. Social
constructivism assumes a constantly changing, constructed,
multiple, depending on the context and the circumstances,
implying the possibility of choice. Constructivism as the
realization that the cognizing subject creates models of the world
that determine the social reality in which he is immersed, contains
a number of basic ideas put forward and developed by a number
of outstanding sociologists, educators and psychologists.
The founder of social constructivism in education,
L. S. Vygotsky, emphasized the defining role of the concept of
social constructivism in the construction of the educational
process in modern schools. The learning process should take place
in cooperation and its meaning is formed from different points of
view. Teaching activity in constructivist conditions is
characterized by active interaction, inquiry, problem solving and
interaction with others. It is through social interaction that the
personal construction of a system of knowledge and skills takes
place. [4, 146]
In Thinking and Speech, Vygotsky introduces the concept of
the “zone of proximal development”. He emphasizes that learning
and development are two processes that are in complex
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relationships and act as “the zone of proximal development and the
level of actual development”. Vygotsky believes that a child, having
learned to construct knowledge in social interaction, will be able to
overcome this process independently in the future. [5, 220]
Cooperation with the teacher, the social experience of the child,
group activities are important prerequisites for creating a new
reality and acquiring new knowledge and skills.
The theory under consideration emphasizes the paramount
importance of the phenomenon of culture and context in the
process of knowledge formation. Based on the principles of the
theory of social constructivism, it is possible to identify a number
of prerequisites that cause this phenomenon: So, for example, one
of them is reality. Social constructivists believe that reality is built
on the basis of the activities of individuals. The members of
society together create the properties of the world. A social
constructivist cannot detect reality, since it simply does not exist
before its social manifestation. [6, 23]
Knowledge is also a prerequisite. Knowledge is clearly a
human product for social constructivists. Modern man creates
meaning through interaction with each other and with his
environment. As for another prerequisite, this is learning, which is
considered by constructivists as a social process. This process is
not a passive development of behavior formed by external forces.
A generally meaningful learning process occurs when people are
engaged in social activities.
Constructivist sociology emphasizes the importance of
social interactions in the construction of knowledge. In the recent
past, the vast majority of actors in the educational system adhered
to the traditional model of education, where the teacher or lecturer
transmits information to students, and they, in turn, are the passive
recipient. The theory of social development, based on the
paradigm of social constructivism, was able to change the
foundations, since an active role in the educational process should
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belong to the student, so that he will learn faster and more
efficiently. The educational process is structured in such a way as
to provide the subjects of this process with the opportunity to
acquire a certain, important experience, through which they find
patterns, raise pressing issues and construct their own models.
Along with this, within the framework of a constructive approach,
conditions are created for educational activities, analysis of what
is happening and reflection. The organizers of the educational
process should encourage students to be more responsible for their
ideas, to master vital social skills and competencies, to develop
social relations and expand opportunities aimed at achieving
goals.
There are several basic concepts on which most forms of
socio-constructivist theory of learning are based. Among them are
the following:
1. An active learning process, during which students strive
to construct knowledge and the meaning of what is happening.
2. Social interaction: students collaborate with peers and
adults, jointly construct knowledge, being involved in the
semantic process.
3. Student-centered learning: Teachers should take into
account the student's previous knowledge and apply his social
experience in order to build meaning, direct it and contribute to
the acquisition of new knowledge.
One of the main goals of modern education has become
preparation for life and activity in the information society, in
which mastering the skills of constructive thinking as a means of
self-realization of their potential, involves the constant formation
of abilities for self-education and self-control. The formation of
constructive thinking skills is extremely important today,
therefore, in the conditions of continuing education, it is necessary
to create favorable conditions for the development, first of all, of
constructive social skills and thinking. Saturated, filled with
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frequently changing events, an active information environment
forces a modern person to adapt to global changes, innovations
and technologies. Learning to live here and now, as suggested by
the sociology of life based on the paradigm of social
constructivism, is an important condition for the development of a
comprehensive harmonious personality. It is necessary to create
conditions for continuous self-education, taking into account the
current trends in the development of the educational process and
science in general, to teach the younger generation to have
flexible thinking that allows them to rapidly switch from one type
of activity to another, as required by today's realities. At the same
time, along with obtaining high-quality modern education, the
preservation of the health of the younger generation is a
prerequisite, since education and health are the main
“investments” in human capital. Moreover, in accordance with the
definition given by the WHO, “this is a state of complete physical,
spiritual and social well-being, and not only the absence of
diseases or physical defects”. [7] Therefore, today the introduction
of health-saving pedagogical technologies based on social
constructivism into the education system is of strategic
importance, since the formation of a versatile personality implies
the formation of a healthy, educated, competitive human capital.
The use of health-saving pedagogical technologies in
general education institutions has a positive impact on the
educational process, forms students' value orientations aimed at
preserving and strengthening physical, mental and social health.
[8, 5-6] In Azerbaijan, a set of measures providing for the
introduction of health–saving technologies into the educational
environment is being implemented within the framework of the
project of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan
“Healthy Education - Healthy Nation”, launched in 2014. The
constructivist approach is implemented in the project when
building the educational process as a whole. An integrative
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learning process that allows students to design new ones based on
previous knowledge and reveal their creativity, a dynamic lesson
mode, social interaction in lessons and extracurricular activities,
coordinated cooperation and constructive interaction between
family and school - all this is carried out in the conditions of the
project implementation. So, during the lesson, much attention is
paid to hand-making, which not only develops fine motor skills,
but also helps to design a new reality created by students in group
work. The aim of the project is to form a physically, mentally
healthy, intellectually developed and socialized progressive
citizen of Azerbaijan. [9, 10] Thanks to the successfully
implemented project “Healthy Education - A Healthy Nation”,
students, along with the development of intellectual abilities and
creative thinking, develop curiosity, independence, activity, the
ability to work in a team, communication skills, initiative; develop
the ability to observe and analyze phenomena, make comparisons,
summarize facts, draw conclusions, think critically, which,
undoubtedly, is fundamental in the socio-constructivist approach
to learning.
To teach the younger generation to communicate in a
multi-age environment, to be purposeful; to create conditions for
the disclosure and formation of creative potential; to increase the
intellectual level by creating problem situations, as well as the
ability to solve problems in a comprehensive manner; the skillful
combination of various teaching tools; the use of innovative
methods in teaching – all this helps to form students' constructive
thinking skills, expressed in practice and brings them to a fairly
active level of existence in modern society. Today, society needs
people who have not only professional, but also non-professional
competencies that help build relationships in the family and at
work, establish communication, work in a team, show their best
qualities, be able to realize themselves, that is, be able to design a
modern social reality.
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Conclusion: Education has always been and is the main
fundamental factor of socio-economic, intellectual and spiritual
development of society. Its main task is to prepare people for the
future. The problems of structuring the system of integration of
education and fundamental science acquire a priority role and a
new sound today. The education system should be built in such a
way that people are ready for constructive action in non-standard
life situations or at the time of making important decisions. Based
on his social experience, a person will have to construct social
reality in such a way that it meets both his social needs and the
trends of the time. From this point of view, consideration of the
formation of the paradigm of social constructivism and its
application in the educational process today is more than
important.
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A GLANCE AT A RANGE OF CONTEMPORARY
PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF EDUCATION
The processes of digitization and computerization require
more pragmatic steps than adapting the scope of education to new
conditions. In a sense, this is similar to classical theories of
revolutions: the "tops" cannot rule as before, and the "bottoms" do
not want to exist as before. Philosophy of education at the present
stage includes in the plane of social and philosophical analysis the
transformation of several important issues that are being
addressed. Thus, the philosophy of education encompasses several
factors:
- The further diversification of person-centered education,
that is, the provision of an educational environment in which no
one is "bored."
- Providing a new approach to the scholarship system in
education, i.e., those who get higher grades get more scholarship.
(Sometimes it happens that, for a one-point difference (between a
90 and 91 recipient), the difference in the scholarship received can
be as much as 40 percent. It would be fairer to give the same
stipend to all successful students.) In this way, within-group
psychological tensions are reduced, and individual jealousies and
marginalization become less likely.
Philosophical evaluation of education also includes what is
needed to achieve humanization and loyalty to the newly
emerging environment. This helps to reduce competition and
tension among those being educated. For example, modern
educational programs, especially study abroad, lead to an
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atmosphere of implicit or explicit jealousy and sometimes
hostility among young people. At all levels of education, these
circumstances make the emergence of inner-group confrontations
commonplace.
In many cases, such conflicts continue even after the end of
the coeducational term. Due to the fact that the post-industrial
period sometimes turns competition into conflict, the
humanization of education and the formation of a tolerant aura
become important.
The internal transformation of the post-industrial period
changes the goals and content of education. For example, doubledegree programs are increasingly progressing, which raises a
reasonable question: Why do we need programs that provide only
one degree? If one student earns two degrees and one degree at
the same time, doesn't that mean an unequal starting situation? As
applicants move into the job market, dual-degree holders have an
advantage, which demoralizes others. Participants in the
educational process with low pragmatism assess such facts as
unfairness. Hence, various conflict situations also arise.
The rapid introduction of information and communication
technologies in education also makes it difficult to manage the
audience. Students in a number of cases get information from
electronic resources that have no professional and scientificexperimental basis, and bring it to the discussion. This, in turn,
disturbing the climate in the classroom, reduces the quality of
learning. In this regard, the tasks of the new generation of
educators are more complicated.
Differential approach is quite difficult to perform in a
certain amount of time (in the learning process) and requires a lot
of perseverance. To prepare the type of person of the digital world
for life, it is necessary to intensify his communication, and contact
with the world around him. The purpose of human life, as L.
Nikolaeva notes, is not in self-actualization, but in the
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actualization of meaning. He finds meaning not in himself, but in
the world, in the process of dialogue with the world, in the process
of going out into the world, thanks to his openness to the world, in
the constant releasing and repeating of tensions between "I" and
the world. All this creates the continuity of the soul's life in
culture and, therefore, ensures the formation of personality. (1, 62)
In this direction, S. Borisov notes: the path of education is
both the path of individualism and the path to self: a sequence of
meaningful encounters with people, contacts with cultural spheres
and activities, although they arise by chance, but in one case
already realized, have quite a certain result. The process of
development does not yield the most rigid programming. (2, 58)
Another approach states that: The rate of personal
development and the level of development achieved depend on: 1)
heredity; 2) the environment of upbringing and learning; 3)
involvement in educational activities; 4) the means and methods
of pedagogical influence used. (3, 91)
As can be seen from this approach, for the formation of
personality complex factors must complement each other. This
includes both biological and social factors. And the social factors
are now more dynamic. Therefore, the process of finding the
golden mean goes through very complex mechanisms.
Another opinion that education takes on a new essence is
that the philosophy of education should study not only the process
of education-it should be itself a process, an action, an inquiry
aimed at full realization of the inner creative potential of both
individual human psyche and certain micro- and macro-social
groups as a whole. (4, 262)
Thus, philosophy of education is faced with the task of
developing paradigms that are adequate to new challenges and
demands. The success of this mission is conditioned, first of all,
by democratization and humanization of the social and economic
factors determining the particular situation in education.
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FORMATION OF THE PROFESSIONAL
COMPETENCE OF THE FUTURE LAWYER
The modern development of education in Ukraine takes
place in the conditions of integration into the educational space of
Europe. The processes of democratization of society encourage us
to pay close attention to the problem of restructuring thinking and
reforming education. Professionally oriented pedagogical
education will be facilitated by the use of primary sources: “The
National Doctrine of the Development of Education of Ukraine in
the 21st Century”, the Law “On Education” (Chapter II: Higher
Education), Regulations on the State Higher Educational
Institution “State National Program”, “Education: Ukraine of the
21st Century”, studying the peculiarities of the theory of
education, the theory of learning, taking into account the purpose
and tasks of the construction, operation, and development of the
educational process.
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Today requires the education of independent, proactive, and
responsible members of society, able to effectively interact in a
combination of social, industrial, and economic tasks. Completing
these tasks requires constant strengthening of students’
independent activities, development of their personal qualities,
creative abilities, ability to independently acquire new knowledge
and solve problems, and orient themselves in the life of society.
The objective of our research is the theoretical substantiation
of modern approaches to the training of lawyers in a higher
educational institution, his professional competence from the
point of view of the efficiency of professional activity.
The social division of labor determines the diversity of legal
areas of training, professions, and professional structures of
society. The performance of certain types of legal activity requires
the appropriate qualification of a specialist, which, in turn, is
impossible without acquiring knowledge of the necessary level
and professional training. That is why professional competence
from the point of view of the efficiency of professional activity is
leading during the professional training of future lawyers. Various
aspects of the professional training of lawyers were highlighted in
their studies by O. Bandurko, V. Haluzynskyi, A. Rybachuk,
S. Shevtsov, H. Yavorska, and others.
Ukrainian researchers V. Maslov, L. Danilenko, and
I. Zhernosek define professional competence as an integral quality
of a personality, which has its structure and allows a specialist to
perform his/her activities in a more effective way, as well as
contributes to his/her self-development and self-improvement.
Competence is a dynamic combination of knowledge, skills,
and abilities. The formation and development of competencies is
the objective of an educational programme. Competencies are
formed in different sections of a course of study and assessed at
different stages. They can be divided into competencies related to
the subject of study (vocational) and general competencies
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(independent of the content of the study programme) (Glossary of
European Higher Education Terms).
The concept of competence includes them, but it
encompasses not only cognitive and operational-technological but also
motivational, activity, and behavioral components. In contrast to
knowledge, skills, and abilities, which imply action by example, by
analogy, competence implies the experience of independent activity
based on universal knowledge. “Competence is the ability (ability) to
act based on the acquired knowledge” [1, p.20].
One of the main objectives of higher education is to develop
the professional competence of a graduate, which has a
generalized (benchmark) model in the form of educational and
qualification characteristics of a specialist and provides an ideal
result, i.e. both erudition, intellectual level, acquired selfeducation skills, who has formed professional qualities, moral,
aesthetic, environmental culture. The conducted analysis of
scientific literature and normative and methodological sources
allows us to conclude that the professional competence of a
graduate of a higher education institution can be defined by a set
of the following components: general cultural civil, functional,
motivational, and social.
General cultural competence includes personal spiritual and
value orientations, humanistic world outlook, moral and ethical
principles; ability to analyze and evaluate the most important
achievements of national and world culture, to develop and
implement strategies of activity in conditions of intercultural
interaction; knowledge of native and foreign languages. Civic
competence is the ability to navigate the problems of
contemporary socio-political life and determine one’s position; to
perform civic duties within the local society, state, and its political
institutions; the ability to actively, responsibly, and effectively
exercise civic rights and duties to develop a democratic society,
the ability to protect the interests of the state.
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Functional competence includes the ability to use
knowledge in learning, professional activity and life in general;
the ability to adapt to the increasing flow of information,
understanding the need for professional mobility; the ability to use
information sources; computer skills and information management
capabilities; the ability to plan, monitor and evaluate work.
Motivational competence involves the ability to identify one’s
own goals, the ability to learn, and the ability to succeed in life.
Social competence includes the ability to cooperate and
understand each other, and the ability to make social and ethical
commitments.
In our opinion, key competencies are an integral
characteristic of the quality of students’ preparation for future
professional activity, which characterize their ability to
meaningful use of knowledge, abilities, skills, and attitude
towards professional tasks. In the structure of lawyers’
professionalism, a special role is played by the professionalism of
communication that “implies the interaction of subjects of
professional (including expert) activity with the purpose of
cognition and exchange of information through various means of
communication in the process of joint work” [2, p. 4-5].
The professional activity of a lawyer, in addition to deep
special qualified knowledge, skills, and abilities requires a system
of psychological and pedagogical knowledge, as well as skills and
techniques to ensure a high culture of communication.
In the discussion of spontaneous situations arising in the
educational process, we propose to use methods of sociopsychological research, psycho-technical exercises, etc. Our
experience also shows high effectiveness in diagnosing future
legal students (using various personality tests) followed by a
group discussion of the results. For example, various projective
methods, personality tests, etc. At the same time, it is appropriate
to analyze different aspects of the dynamics of interpersonal
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relations (types of leadership, manifested during the organization
of collective cognitive activity, peculiarities of leaders’ struggle
for domination and their influence on other group members,
mutual trust or distrust of group members, feelings of sympathy or
antipathy generated by them, the nature of communication
processes in the group, etc.). The main forms of work are “the
collective cognitive activity of group participants in the form of
business games and the performance of specially selected
complexes of psychological and technical exercises” [3, p. 15].
Consequently, the requirements of the time, aimed at the
transition from a knowledge-based to person-centred
(competence-based) paradigm of higher education, imply the
modernization of education content, which should be taken into
account when developing higher education standards. The
prospect of the competence-based approach is that it implies high
readiness of a university graduate for professional activities.
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САМІТНИЦЬКА ПОЕЗІЯ САЙҐЬО
Середньовічний японський поет і буддистський чернець
Сайґьо (1118-1190 рр.) є одним із найвідоміших поетів доби
Хейан (794-1185 рр.), а також одним із перших і
найяскравіших представників самітницької літератури –
самобутнього літературного напряму, до якого належать твори,
написані самітниками й про самітницький досвід. Під
«самітниками» маються на увазі передусім буддистські ченці,
які жили при монастирях або в горах поза їхніми межами;
проте, окрім цієї верстви населення, самітницьку літературу
творили й аристократи, які не полишили придворної служби,
але прагнули усамітнитися на природі з естетичних міркувань.
Постать та поезія Сайґьо є знаковими як для цього
напряму літератури, так і для японської літератури в цілому,
адже вони вплинули на творчість багатьох письменників і
поетів подальших епох (так, наприклад, подорожі Сайґьо
пізніше повторили авторка «Непроханої повісті» пані Ніджьо
та уславлений поет Мацуо Башьо). Отже, вивчення поезії
Сайґьо є неоціненним для розуміння феномену японської
самітницької літератури, а також японської середньовічної
філософії в цілому. Проте в Україні досі не існувало
комплексного дослідження поезії Сайґьо, а особливо –
зосередженого на аспекті самітництва. Наше дослідження
покликане заповнити цю прогалину.

250

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

Справжнім ім’ям Сайґьо було Сато Норікійо, і до
прийняття постригу він служив охоронцем палацу ексімператора Тоба у складі елітної гвардії «північних
охоронців» (хокумен-но буші) [1, С. 94]. Але у віці 22-23 років
він раптово покинув службу і прийняв постриг. Досі існує
декілька різних теорій, які б могли пояснити причину його
вчинку – втома від придворного життя, нещасливе кохання,
смерть друга, смерть екс-імператора Тоба і пов’язані з цим
кар’єрні проблеми, бажання повніше присвятити себе поезії,
або ж якесь поєднання кількох причин одразу.
Так чи інакше, Сайґьо покинув придворне життя і сім’ю й
спочатку жив при монастирях неподалік від столиці і
підтримував контакти зі старими знайомими, проте пізніше
більш радикально віддалився, жив деякий час в монастирському
комплексі на горі Коя [2, С. 56], а періодами подорожував на
значні відстані (наприклад, до острова Шікоку) й подовгу жив у
плетених хижках на лоні природи [3, С. 41].
До нашого часу збереглося понад 2000 віршів Сайґьо (в
основному це п’ятирядкові поезії танка), більшу частину з
яких вміщено в його власній збірці «Санка-шю» («Збірка з
гірської хатини») та в імператорській поетичній антології
«Шінкокін-вака-шю» («Нова збірка старих і нових пісень»).
Поезія Сайґьо вирізняється простотою у вираженні
думки й доступністю для сприйняття, що зробило його
надзвичайно популярним. Проте за простою формою міститься
глибина думки й багатство ідей. Сайґьо ввів в обіг нові художні
прийоми й образи, а також свіжі теми – буддистську філософію
плинності буття, психологізм [2, С. 57], поєднання природних
образів з релігією [4, С. 383].
Поезію Сайґьо можна умовно поділити за тематикою на
такі групи: поезія про природу, релігійна поезія, подорожня,
любовна, поезія про досвід самітника, про естетику давнини,
а також філософські роздуми про власну старість. Часто один
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вірш поєднує в собі декілька тем одночасно. Наприклад,
буддистська філософія часто виражається через образи природи:
«З вишневим цвітом, / Котрий опадає, / Порівнюю в думках / Цей
грішний світ, / Але куди подітися – не знаю!» [2, С. 87]; або
поєднується з темою мандрів: «Не маю я домівки в цьому
світі! / Та не біда, / Людське життя – лиш мить, / Немов
притулок на ніч / В хижці з віття» [2, С. 100]. (Тут і далі вірші
цитуються в перекладі І. Бондаренка.)
Щодо власне віршів про самітницький досвід, їх також
можна умовно поділити за настроєм. Велику групу
становлять вірші, які оспівують переваги, приємність чи
навіть необхідність усамітнення для автора. Наприклад:
1) «Кого, зозуле, кличеш ти до себе / В гірське село? / Мені,
крім самоти, / У цім житті / Нічого вже не треба» [2, С. 63];
2) «Не залиши я суєтну столицю, / Ніколи б / Не очистив
від гріхів / Мені всю душу / Місяць яснолиций!» [2, С. 89];
3) «Стежину не позначивши, подалі / У гори заберусь, /
Аби не чуть / Про грішний світ / І про його печалі!» [2, С. 94];
4) «Край поля на узгір’ї / Під вербою, / Що на межі,
красуючись, стоїть, / Живу собі / У злагоді з собою» [2, С. 96];
5) «Яка печаль – / Тягар життя нести / В забутому людьми /
Селі гірському, / Якби не це блаженство самоти!» [2, С. 108].
Проте, на противагу «позитивним» віршам про
самітництво й самотність, чималу групу складають також
вірші, що змальовують смуток від самотності та прагнення до
іншої живої душі поряд:
1) «Думками линуть / У захмарні далі – / Пусте! / Не
поселившись в нетрях гір, / Ти не пізнаєш справжньої
печалі» [2, С. 92];
2) «Печаль безмежну / Чи пізнав хто-небудь? / Таку, як
тут – / У горах дощових / Під непривітним сутінковим
небом» [2, С. 93];

252

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

3) «Якби у мене приятель з’явився / В гірськім селі, / Якому
світ обрид, / Я з ним би думами сумними / Поділився!» [2, С. 94];
4) «У горах живучи, / Про се, про те / З нежданим
гостем / Я люблю розмови, / Та з плином часу рідшає
гостей!» [2, С.95];
5) «Якби в мою самітницьку оселю / Кохана завітала! – /
Лиш траві / Шепоче вітер / Пісню невеселу» [2, С. 87].
Також в окрему групу можна виділити вірші, в яких
прагнення до усамітнення вступає в суперечність з
ностальгією за звичайним мирським життям або природними
людськими прагненнями, наприклад: «Здавалось би, і плоть
свою, і душу / Загартував, як слід… / Та грішний світ / Так
вабить інколи, / Що повертатись мушу» [2, С. 98]. Також
сюди належать вірші з певною філософською самоіронією
щодо того, що зосередженість на втечі від світу сама по собі є
підтвердженням прив’язаності до нього: «Обридлий світ
покинувши, / Я й досі / Зневажливо засуджую його, / Неначе
серце / З ним навік зрослося» [2, С. 103].
Отже, поезії Сайґьо притаманна широта тематики й
художніх образів, і серед неї особливо вирізняється велика
група віршів про самітництво як складне й неоднозначне
явище: одночасно приємне й корисне – та, навпаки, смутне й
сповнене внутрішніх суперечностей. Саме складність і
багатошаровість у зображенні феномену самітництва (а також
інших тем) становить цікавість і цінність Сайґьо як поета.
Список використаних джерел:
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УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ
ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ
Однією з педагогічно важливих особливостей
підліткового та раннього юнацького віку, яка має
враховуватися в процесі професійної (професійно-технічної)
освіти, є те, що саме в цей віковий період (а його в час
більшість учнів професійно-технічних училищ) відбувається
виникнення свідомого «Я», одним із найважливіших
результатів якого є формування ідентичності. Остання
визначається науковцями як «відчуття (переживання)
суб’єктом внутрішньої тотожності та інтегрованості,
обумовлене набором рис та індивідуальних характеристик,
що відрізняють індивіда від інших людей, та емоційнокогнітивного
ототожнення
суб’єкта
з
певною
соціальною групою, яке одночасно розвивається з цим
відчуттям» [3, с. 32].
Проблеми, які доводиться в цей час вирішувати молодій
людині, мають істотне відношення не лише до її
особистісного, а й до професійного становлення і тим чи
іншим чином торкаються її професійної ідентифікації.
Як відзачає, зокрема, О. Пілевич, однією з основних
передумов того, щоб стати фахівцем з високим рівнем
теоретичної
і
практичної
підготовки,
«необхідно
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ідентифікувати себе з професією, сприймати її культуру,
інтегруватися до неї ще в процесі професійного навчання». За
слушним твердженням дослідниці, в процесі професійної
підготовки формування професійної ідентичності є основою
«мотиваційної готовності до реалізації себе на обраній
професійній ниві, входження в професійну спільноту,
постійного самодослідження і розвитку своєї особистості,
«образу Я». [2].
Цілісне поняття професії для майбутнього фахівця
формується в поєднанні низки уявлень і образів, які
конкретизують різні грані його вибору і водночас орієнтують
на опанування відповідних компетентностей, необхідних для
успішного вирішення типових для його професійної
діяльності ситуацій. Серед них, на наш погляд, умовно можна
виокремити ситуації першого рівня, що носять об’єктивний
характер і відбивають загальні вимоги до професіонала, та
ситуації другого рівня, які пов’язані з специфікою самого
суб’єкта професійної діяльності. Перша група вимагає
опанування умінь, навичок, принципів, правил тощо, які
неодноразово описані у спеціальній літературі, окреслені
офіційними документами. Друга стосується конкретної
особистості з притаманними їй фізичними та психічними
особливостями, і саме ця група професійно зумовлених
ситуацій найбільше потребує згаданих О. Пілевич постійного
самодослідження та особистісного розвитку.
Для педагога професійного (професійно-технічного)
закладу освіти важливо пам’ятати, що його учні, навіть попри
давнє знайомство з професією в якості споживачів (що
характерно, скажімо, для сфери послуг), можуть
ідентифікувати себе з фахівцями досить однобічно,
акцентуючи якийсь один, часто не досить принциповий її
аспект (матеріальний, естетичний, соціальний), до того ж, не
завжди спираючись на об’єктивну картину. Проблема зразка
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для наслідування, який був наявний у житті юнака чи дівчини
при виборі професії, часто проявляється в тому, що в
дійсності вони за значущими для них ознаками від цієї
людини досить далекі і захоплюються нею не стільки як
професіоналом, скільки як особистістю, наділеною якостями,
бажаними і поки що недосяжними для себе. Бути «як хтось»
для таких учнів означає захоплення результатом без
урахування багатьох обставин його досягнення. У процесі
навчання це часто виливається в розчарування своїм вибором,
відбувається зниження мотивації, а відтак – і якості
проміжних навчальних результатів, що, з точки зору учня,
підтверджує
хибність зробленого
вибору.
Виникає
«зачароване коло», діагностувати і розірвати яке повинен
педагог.
Ми говоримо насамперед про випадки, коли в учня,
загалом, немає яскраво виражених протипоказань щодо
обраної професії, але його професійна ідентифікація
гальмується через невідповідність між ідеальним образом,
створеним його уявою, та реальністю, що постає, з одного
боку, у вигляді невідомих раніше деталей роботи (наприклад,
майбутній перукар дізнається про такі види професійних
ризиків для здоров’я, як хімічні, біологічні, пов’язані з
тривалим перебуванням тіла у вимушеній позиції тощо), а з
іншого – виявляється в ході перших професійних спроб, коли,
скажімо, той же майбутній перукар раптом починає відчувати
невпевненість при виконанні стрижки, побоювання, що його
дії будуть дискомфортними для клієнта, та ін.
Важливо переконати учня в тому, що його майбутня
професія, як і будь-яка інша, має проблемні моменти, проте
тисячі людей їх успішно долають, стають майстрами своєї
справи і отримують завдяки їй ті блага, які необхідні для
повноцінного життя, причому не лише матеріальні, а й
емоційні. Педагог повинен орієнтуватися в тому, які цінності
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професійної сфери є для вихованців пріоритетними, і
намагатися в процесі навчання створювати ситуації успіху –
моменти взаємодії, спрямовані на переконання учня в його
здатності подолати ту чи іншу проблему для їхнього
досягнення. Таким шляхом особистісний потенціал
майбутнього фахівця починає успішно розвиватися як
потенціал професійний: складники останнього починають
посідати належне місце в його аксіосфері, відтягуючи на себе
достатню кількість наявних у нього ресурсів – емоційновольових, фізичних, часових, матеріальних.
Безумовно, професійна ідентифікація проходить більш
успішно, якщо уявлення про майбутню діяльність не
викликають надмірного психоемоційного дискомфорту,
негативних емоцій – від окремих побоювань аж до ймовірної,
в особливо занедбаних випадках, відрази до тих чи інших її
складників. Ймовірність такої проблеми, на думку вчених [1],
підвищується внаслідок формального професійного вибору та
недостатньої попередньої поінформованості про сутність
професійної діяльності, про що вже говорилося вище.
У нашій практиці навчання майбутніх працівників
сфери послуг ми намагаємося звертати особливу увагу на три
взаємопов’язані суб’єктивні чинники психоемоційного стану,
необхідні для успішного професійного становлення. Поперше, це образ самої професії в її сприйнятті людиною
(градація такого сприйняття охоплює діапазон від
усвідомлення помилковості чи вимушеності вибору до
відчуття радості і стійкого задоволення від нього). По-друге,
це ставлення до оточення, в якому доводиться працювати і
яке необхідно позитивно сприймати, водночас, за
необхідності, коригуючи притаманні йому проблемні риси чи
адаптуючись до них (наприклад, для сфери послуг це,
насамперед, значна кількість клієнтів, з якими доводиться
взаємодіяти, тож майбутній майстер повинен і отримувати
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задоволення від комунікації як такої, і вміти знімати надмірну
напругу та втому від неї, аби уникнути емоційного
вигорання). Врешті, це сприйняття себе як професіонала,
усвідомлення своїх переваг та перспектив, вибудовування
траєкторії професійного розвитку.
Таким чином, управління професійною ідентифікацією
майбутнього фахівця в процесі розвитку його професійного
потенціалу є не лише засобом, але й вагомою умовою якісної
професійної освіти і становить істотну педагогічну проблему,
що потребує уваги не лише практиків, а й науковців.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ Й
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ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
За сучасних умов розроблення та застосування
екоорієнтованих педагогічних технологій здійснюється у
професійній освіті цілеспрямовано з реалізацією екологічно
спрямованого її змісту, що створює належні умови для
формування цілісного уявлення майбутнього фахівця про
професію, свідомого і відповідального ставлення до неї.
Тобто,
зміст
професійної
підготовки
майбутніх
кваліфікованих робітників є логічною впорядкованою,
педагогічно обґрунтованою системою знань, умінь, навичок,
професійно важливих якостей, орієнтацій, цінностей,
оволодіння якими забезпечується за результатами опанування
освітньо-професійної програми.
Проєктуючи освітньо-професій ну програму, необхідно
враховувати наступні вимоги: відповідність професійним
стандартам; відповідність змісту освітньо-професійної програми
вимогам ринку праці; дотримання оптимального переліку
складових ключових компетентностей здобувача освіти;
відповідність змісту результатів навчання складовим цих
компетентностей; достовірність забезпечення зв’язків між
результатами навчання та навчальними дисциплінами;
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дотримання логічної послідовності вивчення дисциплін;
відсутність дублювання змісту
навчання
в різних
дисциплінах [1, c. 70].
Освітньо-професійна програма є основою навчальних
планів, під яким традиційно розуміється документ, що визначає
перелік навчальних дисциплін, порядок (послідовність) їхнього
вивчення та кількість годин, які відводяться на вивчення кожної з
них. З іншого боку, навчальний план, зазначає А. Каленський, це
не лише документ, який відображає конкретний зміст
професійної освіти, а й документ, завдяки якому здійснюється
управління процесом підготовки майбутніх кваліфікованих
робітників. Тому навчальний план розглядаємо як нормативноуправлінський документ навчального закладу, який характеризує
специфіку змісту освіти й особливості організації навчальновиховного (освітньо-професійного) процесу [2, c. 88].
Також відмітимо, що за сучасних умов активно
здійснюється розробка Державних стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі.
Такий стандарт компетентнісного формату передбачає і нове
проєктування результатів освіти, де мають бути окреслені
результати навчання, а якість професійної підготовки має
відповідати сучасним вимогам. Зміст цієї підготовки
модернізується і представляється як система компетентностей,
що інтегрує сукупність взаємопов’язаних знань, умінь та
навичок для розв’язування не тільки освітніх, а й професійних
завдань. Насамперед, варто говорити про досягнення бажаної
якості екоорієнтованих педагогічних
технологій для
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників,
яка гальмується недосконалістю науково обґрунтованої
педагогічної системи, в якій були б узгоджені відповідні цілі,
зміст, методи, форми, технології навчання у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти.
Якщо освітньо-професійна програма є основою для
проєктування навчальних планів, під яким традиційно
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розуміється документ, що визначає перелік навчальних
дисциплін, порядок (послідовність) їхнього вивчення та кількість
годин, які відводяться на вивчення кожної з них, то навчальний
план розглядаємо як нормативно-управлінський документ
закладу, який характеризує специфіку змісту професійної освіти
й особливості організації професійної підготовки.
На рівні навчальної дисципліни дидактичними
основами змісту екоорієнтованих педагогічних технологій
для
професійної
освіти
провідним
є
принцип
загальнотеоретичного уявлення щодо структурної єдності її
змісту, який конкретизується в більш часткових, зокрема:
функціональної повноти компонентів змісту, принципу
єдиної змістовної та процесуальної наповненості навчання,
принципів
науковості,
свідомості
й
активності,
гуманітаризації, фундаменталізації.
Дидактичні основи змісту екоорієнтованих педагогічних
технологій для професійної освіти на третьому рівні – рівні
навчального матеріалу – набувають форми конкретних вимог до
нього, насамперед, це виявлення джерел та факторів упливу на
його формування, а саме: змісту, чинників, критеріїв та
методів. Зокрема, зміст екоорієнтованих педагогічних
технологій
для
професійної
підготовки
майбутніх
кваліфікованих робітників формується під впливом вектора
екологічного розвитку нашої країни, а також потреб
вітчизняного ринку праці. Чинники змісту такої підготовки
характеризують систему вимог освітнього середовища до
майбутніх кваліфікованих робітників та до якості здійснення
їхньої професійної підготовки. Якісна організація цієї
підготовки визначає оптимізацію методів навчання,
інформатизацію освітнього процесу, активне використання
інноваційних
педагогічних
технологій,
наявність
інтегрованих, міждисциплінарних екологічно спрямованих
навчальних матеріалів.
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Розподіл
професійної
підготовки
екологічної
спрямованості повинен виявлятися через критерії, цільові
установки й кінцеві її результати, на конкретну професійну
підготовку молоді, тільки тоді вона буде мати реальний
ефект [3, c. 130].
Наприклад, взаємозв’язок між загальноосвітньою і
професійною
підготовкою
у
закладах
професійної
(професійно-технічної) освіти виявляється у тому, що
дисципліни, які входять до цих напрямів, вивчаються в
єдності, доповнюючи одна одну [4, c. 19]. Для того, щоб цей
зв’язок якомога краще усвідомлювався майбутніми
кваліфікованими робітниками, необхідна узгодженість
навчальних планів і програм, де передбачалося вивчення
міжпредметних зв’язків шляхом вивчення споріднених тем.
Взаємозв’язок професійної та загальноосвітньої підготовок,
наприклад, в аспекті екологічної парадигми, створює
передумови
для
взаємозбагачення
природничої
та
гуманітарної культур, що забезпечує майбутньому фахівцю
формування цілісної картини навколишнього світу з погляду
сучасної науки; закладає наукову основу для оцінювання
майбутньої професійної діяльності; сприяє творчому
розвитку особистості й проєктування нею програми реалізації
власної
індивідуальності.
Особливо
це
стосується
професійної підготовки, яка повинна забезпечити майбутнім
фахівцям екологізовані фундаментальні предметні знання,
розвиток необхідних умінь і навичок, а також спрямовувати
на розвиток творчості та потреби самоосвіти. Всі ці завдання
зумовлюють зміни цілей, принципів, змісту, методів, форм та
засобів навчання у професійній підготовці.
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м. Хмельницький, Україна
ГИРЬОВИЙ СПОРТ – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ЗАЙНЯТТЯ НИМ СЕРЕД КУРСАНТІВ ВИЩИХ
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
За останні роки все більше проблем зустрічається під час
навчання в Україні. З 2014 року розпочалась російськоукраїнська війна, яка затягнулась на 8 років і в кінці кінців
набрала свого максимального напруження. Саме в 2022 році у
лютому сталось повноцінне вторгнення на територію України,
майже 1500 км стало фронтом по захисту державної цілісності
кордону нашої Батьківщини. Крім цього від початку війни та до її
загострення з’являється міжнародна пандемія Covid-19. Всі ці
проблеми як державного так і міжнародного значення зупиняють
навчальний процес по всій Україні.
Дана проблематика торкнулася всіх як цивільні так і
військові заклади України. Не стало виключення Національна
академія державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького (далі НАДПСУ).
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Так, для навчання теоретичних занять можна знайти
вихід, а саме дистанційне навчання, але практичні заняття
такі навчальні дисципліни як вогнева підготовка,
прикордонна служба, основи кінології та інші і зокрема
фізична підготовка, особиста безпеки та застосування сили.
Саме про заняття з фізичної підготовки ми хочемо
зупинитись. Це стало проблемою, тому як не можливо сидячи
на місці, в обмеженому просторі чи з постійною зміною місць
дислокації підтримувати задовільний рівень фізичної
підготовки.
В НАДПСУ під час навчання курсанти залучається та
проводиться пропаганда до залучання різноманітних
прикладних видів спорту таких як:універсальний бій,
поліатлон, гирьовий спорт, спортивне орієнтування, легка
атлетика, волейбол, футбол та інші. Так зі зміною як
політичною, соціальною так і військовою політикою в країні
стає зрозуміло, що якщо нема масового залучення до
спортивних заходів та офіційного проведення змагань це не
знімає необхідність підтримувати належну фізичну форму як
військовослужбовці та і спортсмену.
Гирьовий спорт з вище перекислених мабуть являється
найбільш універсальним. Саме це ми хочемо донести під час
нашого обговорення в даному виступі.
Отже в гирьовому спорті є наступні переваги:
Економічність. Не потребує вкладання великих матеріальних
ресурсів. Для заняття гирьовим спортом, як правило,
необхідні гирі, штангетки (або спеціалізоване взуття для
заняття в спортивному залі) та пояс атлетичний. Саме
функціональність гирьового спорту сприяє розвитку
працездатності – якості, необхідної не лише для занять
спортом. Естетичність. Сприяє нормалізації ваги за рахунок
зменшення жирової тканини і формування стрункої фігури.
Достатність. Не потребує вкладень в спортивне харчування,
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не вимагає частого прийому їжі, в т.ч. білкової, так як не
ставить за мету формування м’язового рельєфу. Свобода.
Відсутня прив’язка до залу: якщо для з перекислених видів
спорту необхідне складне обладнання для тренувань,місце та
напарники, то для гирьовика гиря – універсальний снаряд і
універсальний засіб тренування сили і витривалості.
Формування стресостійкості. Можливість справлятися з
дратівливістю. Травмобезпечність. У порівняння з іншими
видами спорту, гирьовий спорт найменш травматичний. При
дотримуванні певних правил і чуйному спостереженні
тренера виникнення травм можливо звести до мінімуму.
Оздоровча спрямованість. Профілактика сколіозу – всі
технічні дії в гирьовому спорті, як класичні вправи, так і
додаткові, спрямовані на укріплення м’язів спини. Також
багато вправ з гирями є корегуючими для виправлення
осанки [1].
Взагалі під час останніх років проходять постійні зміни
в навчанні курсантів НАДПСУ. Під час пандемії стало
очевидно, гирі як спортивний снаряд являються
універсальним та задовольняють всі перечисленні переваги
перед іншими як снарядами так видами спорту.
Наприклад, під час пандемії для підтримання в першу
чергу високої спортивної форми, були роздані та забезпечена
спортивна команда з гирьового спорту НАДПСУ
необхідними спортивними снарядами,а саме гирями
необхідної ваги. Курсанти проводили систематичні
тренування та мали перевагу між іншими спортсменами, яким
необхідно було мати зал для відвідування, спорядження та
снаряди. Так само і підтвердилось дана теорія, яка вже була
випробувана на практиці під час повноцінного війни, яка
розпочалась в лютому 2022 році. Так це не має такого
масштабу як пандемія Covid-19, але це накладало неабияку
проблему на проведення тренувань збірних команд. Так хтось
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скаже це ж війна і всі повинні приймати участь, але хтось
захищає держава з утриманням зброї в руках, а інші
захищають честь та прославляють нашу України на теренах
світу за рахунок спортивних досягнень.
НЕДОЛІКИ у гирьовому спорті:
- Нерозуміння - головним недоліком гирьового спорту є
його нерозуміння іншими людьми, але до того моменту, поки
самі не візьмуть гирі в руки.
- Немає напруження пристрастей – гирьовий спорт не
видовищний, тобто не чіпляє і не заворожує при перегляді
змагань, тому що вся боротьба йде всередині спортсмена.
Дуже рідко на змаганнях, можна побачити цікаву боротьбу на
межі, між спортсменами з розривом в одне очко.
- Немає виду - спортсмен-гирьовик не виглядає як
велетень, не може похвалитися гарною фігурою або великими
біцепсами (є, звичайно, винятки). АЛЕ ПОГОДЬТЕСЯ,
НАЙГОЛОВНІШЕ - ЦЕ НЕ ГАРНА ОБКЛАДИНКА, А ЇЇ
ЗМІСТ. [2]
Висновки:
1. Гирьовий спорт як засіб фізичного виховання цілком
доступний широкому колу тих, що займаються. Доступність
його полягає в можливостях індивідуальних занять, достатній
технічній простоті виконуваних вправ, нескладності
матеріального забезпечення, можливості тренуватися і
приймати участь у змаганнях.
2. Заняття гирьовим спортом сприяють розвитку
головних фізичних якостей, позитивно позначаються на
підвищенні фізичної працездатності організму в цілому. Все
це надає підстави вважати гирьовий спорт ефективним
засобом фізичного виховання. [3]
3. Отже, ми з’ясували, що займатися гирьовим спортом
потрібно, тому що цей спорт можна вважати кращим для
розвитку майже всіх необхідних фізичних якостей.
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4. Також ми прийшли до висновку, що займатись
гирьовим спортом не обов’язково професійно, гиря - це
універсальний снаряд, який може мати кожен як дома, на
службі та на роботі і використовувати його для повноцінного
тренування. Це просто!
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Гудзь В.В.
Начальник фізичної підготовки і спорту,
Зенітний ракетний полк
м. Біла Церква,
Україна
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПЕДАГОГА
ЯК ЗАПОРУКА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
Педагогічна діяльність це цілеспрямований та
виховуючий вплив вчителя на учнів з метою особистісного,
інтелектуального та діяльнісного його розвитку, а також
основа його саморозвитку та самовдосконалення. [1]
Для якісного освітнього процесу та для досягненні
основної педагогічної мети – особистісного індивідуального
розвитку учня, його вдосконалення [2] , педагог повинен
володіти певними здібностями. Найбільш узагальнено
педагогічні здібності представлені В.А. Крутецьким, який дав
такі загальні визначення. [3]
1. Дидактичні здібності – здібність доступно
передавати учням учбовий матеріал, розкривати, матеріал, як
проблему ясно і зрозуміло, викликати інтерес до предмету,
спонукати учнів до активного, самостійного мислення [4] До
методів впровадження в учбовий процес даної здібності
можна віднести: досконале знання предмету викладання,
врівноважений, спокійний стиль подачі матеріалу, наведення
прикладів, періодичне опитування щодо зрозумілості
матеріалу, повторювати пояснення найбільш важливих та
важких тезисів.
2. Академічні здібності – здібності до відповідної
галузі знань (математики, фізики, біології, літератури).
Здібний вчитель знає предмет не тільки в межах учбового
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курсу, а значно ширше і глибше, постійно слідкує за
відкриттями своєї науки, абсолютно вільно володіє
матеріалом, проявляє до нього великий інтерес, прагне до
дослідницької роботи. [4]
3. Перцептивні здібності - здібності проникати у
внутрішній
світ
учня,
вихованця,
психологічна
спостережливість, яка пов'язана з глибоким розумінням
особистості учня, його тимчасових психічних станів. Здібний
вчитель, вихователь за незначними ознаками, невеликим
зовнішнім проявом бачить ледь помітні зміни у
внутрішньому стані учня. [4] До методів розвитку даної
здібності можна віднести: постійне удосконалення знань з
вікової
та
педагогічної
психології,
педагогічна
спостережливість за емоційним станом в колективі та
окремого індивіда.
4. Мовленнєві здібності - здібності ясно і чітко
висловлювати свої думки і почуття за допомогою мовлення, а
також міміки і пантоміміки. Мова здібного вчителя на уроці
завжди спрямована на учнів. Чи повідомляє вчитель новий
матеріал, чи коментує відповідь учня, висловлює схвалення
та засудження, мова його завжди відрізняється внутрішньою
силою, впевненістю, зацікавленістю в тому, що він говорить.
Висловлювання думки ясне, просте, зрозуміли для учнів. [4]
До способів удосконалення ораторських здібностей слід
віднести: періодичне спілкування з науковцями в даній галузі
знань, читання класичної літератури, прослуховування та
переглядання наукових передач.
5. Організаторські здібності - це по-перше, здібності
організовувати учнівський колектив, об'єднувати його,
надихати на вирішення важливих задач і, по-друге, здібності
правильно організувати свою власну роботу. Організація
власної роботи передбачає вміння правильно планувати і
самостійно контролювати її. У досвідчених вчителів
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виробляється своєрідним почуття часу - вміння правильно
розподіляти роботу, вкладатися у визначений термін. [4] Для
молодого викладача з невеликим досвідом роботи важливим
фактором являється правильне використання навчального
часу. Що досягається чітким виділенням часу для кожної
частини заняття, плануванням уроку похвилинно, можливість
виділити додатковий час для повторних пояснень, униканням
репродуктивних пауз на уроці(завжди мати завдання для
самостійної роботи учнів).
6. Авторитарні здібності - здібність безпосереднього
емоційного вольового впливу на учнів і вміння на цій основі
завойовувати у них авторитет(хоча авторитет складається не
тільки на цій основі, а, на приклад, і на основі знання
предмету, чуйності й такту вчителя). Авторитарні здібності
залежать від цілого комплексу особистісних якостей вчителя,
а саме його вольових якостей (рішучість, витримка,
наполегливість, вимогливість). [4] Завоювання авторитету
серед учнів різного віку має велике значення. Від авторитету
вчителя залежить необхідний інструмент викладання –
дисципліна. Якщо на уроці дисципліна не підтримується,
проведення
якісного
уроку
неможливе.
Авторитет
завойовується неухильним дотриманням моральних та
етичних норм, справедливим відношенням до учнів, вмінням
тримати себе в руках, ігноруванням провокацій. Це
підкреслює цитата Г.С. Сковороди: Лише той Учитель, хто
живе так, як навчає. Важливо мати беззаперечний
професійний рівень та досягнення в обраній галузі.
7. Комунікативні здібності - здібності до спілкування з
дітьми, вміння знайти правильний підхід до учнів, встановити
з ними доцільні, з педагогічної точки зору, взаємовідносини,
наявність педагогічного такту. [4] Йдеться про любов до
учнів, прихильне ставлення до них, бажання спілкуватися та
працювати з ними. Учні вельми спостережливі і тонко це
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відчувають. Зазвичай вони відповідають взаємністю, якщо
відчувають прихильність до себе. [5]
8. Здібність до розподілу уваги одночасно між кількома
видами діяльності має особливе значення для роботи вчителя.
Здібний, досвідчений вчитель уважно слідкує за змістом та
формою викладу (чи думки учня) і в той же час тримає в полі
зору всіх учнів, чутливо реагує на ознаки втоми, неуважності,
непорозуміння, помічає всі випадки порушення дисципліни, і,
врешті-решт, слідкує за своєю поведінкою (позою. мімікою,
пантомімікою, ходою). [4] Якість концентрації уваги та її
розподіл напряму залежить від кількості подразників на які
викладач відволікається. Тому потрібно звести до мінімуму
всі другорядні подразники(шум з вулиці, паралельне
виконання інших завдань, тиша, спокійний, врівноважений
емоційний стан).
Як сказав видатний педагог Антон Семенович
макаренко: виховує все: люди, речі, явища, але перш за все та
довше за все – люди. З них на першому місці – батьки та
педагоги. Тому вчитель повинен постійно вдосконалюватись,
розширювати та поглиблювати свої знання.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ «МАЛЕНЬКИХ
ЖІНОК» Л.М. ОЛКОТТ
Актуальним до сьогодні є популярний підлітковий
роман виховання «Маленькі жінки» («Little Women»)
американської письменниці Луїзи Мей Олкотт (англ. Louisa
May Alcott) (1832–1888), який побачив світ у 1868 році як
перший роман циклу. В Україні першу частину роману
видали окремою книжкою в 2019 році у видавництві «Фоліо»
(Харків). До різних аспектів аналізу твору «Маленькі жінки»
Луїзи Мей Олкотт і варіантів його екранізації зверталися такі
дослідники, як Ліліт Базян, А. О. Бєлова, Б. Кволлз,
К. О. Лозовська, К. Мєйгз, Є. Москвітін, Е. Пейн, О. Ринк,
Ю. Самусенко, М. Б. Стерн, Дж. Таунсенд, Е. Твейт та ін. Ми
спробуємо проаналізувати інтертекстуальність цього твору.
У центрі повіствування «Маленьких жінок» – історія
життя небагатої, збіднілої, але дружньої родини Марч,
дитинства і юності несхожих за характером і темпераментом
сестер Мег, Джо, Емі та Бет Марч та їхніх друзів,
випробувань на їхньому шляху, пережитих пригод, сімейного
щастя, яке було багатством цієї родини. Події розгортаються
в Новій Англії (родина живе на Півночі країни в невеличкому
містечку Конкорд) під час Громадянської війни Півночі та
Півдня США (1861–1865 рр.). Вирізняє повіствування
насиченість автобіографічними елементами і фактами,
наявність прототипів, ігрового начала, відсутність відкритого
повчального пафосу, превалювання гуманістичних, зокрема
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християнських цінностей та ідей, теорії самовдосконалення,
самопізнання, відсутність негативних юних героїв, наявних у
повчальній повісті, тощо.
У «Маленьких жінках» багато інтертекстуальних
взаємодій із філософами, письменниками вікторіанської
епохи: приховані та явні ремінісценції, алюзії, пряме
цитування, крилате слово, згадування прізвищ відомих
митців і пряме використання персонажів з їх творів та ін.
Цілеспрямована 15-річна героїня Джо Марч мріє стати
відомою успішною письменницею, яка зможе самостійно
забезпечувати сім’ю. Саме читання творів до втоми глибоко
впливає на героїню, яка поглинала різні жанри: і вірші, і
романи, а також історичні праці, записки мандрівників.
Пристрасть до читання все більше заволодівала Джо.
На початку роману Л. М. Олкотт простежується такий
тип взаємодії текстів, як паратекстуальність (Ж. Женетт), далі
й сюжетне запозичення. Передмовою до роману письменниця
взяла повчальний роман-алегорію «Мандрівки пілігріму»
англійського релігійного поета XVII віку, проповідника
Джона Беньяна (1628–1688), де зазначалася необхідність
дотримання гуманістичних принципів, коли твір змушує
задуматися про ближнього і милосердя, незважаючи на безліч
життєвих перешкод. У романі Л. М. Олкотт Джон Беньян
згадується неодноразово. Сестри грали у пілігримів,
згадували гору у Джона Беньяна, прозвавши її Горою
насолод, звідки можна побачити щасливу країну. Батькові
сестер подобалася пісня пастушка з «Мандрівок пілігріму».
Тому талановита Бет поклала її на музику. У різдвяному гімні
пілігрим просив Творця прожити своє життя в любові й
співчутті до ближнього.
Ю. Самусенко критично зазначає що альтруїзм
головних героїнь твору «скидається на погану інтерпретацію
Чарлза Дікенса» [2]. Саме цього англійського попередника і
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англійську письменницю Шарлотту Бронте вважала
Л. М. Олкотт своїми вчителями, враховувала їхній досвід у
зображенні теми дитинства, впливу школи і сім’ї на
формування особистості.
Бет, яка вважала своїх сестер геніальними в усьому,
порівнювала сестру Джо з В. Шекспіром у написанні п’єс.
Сама Джо мріяла спробувати поставити відому трагедію
«Макбет» В. Шекспіра, де її насамперед приваблювала сцена
вбивства. Талановита Джо написала п’єсу для різдвяної ночі
«Прокляття відьми», за якою сестри поставили виставу.
Джо мала бажання отримати на Різдво казкову повість (ще
визначають жанр як фантастична новела) «Ундіна і Сінтрам»,
авторська назва «Ундіна» (1811), німецького письменникаромантика Де Ла Мотт Фрідріха Фуке (1777–1843).
Джо порівнювала гумористичні статті свого друга Лорі –
Теодора Лоренса (містера Уеллера) з творами Бекона,
Мільтона, навіть Шекспіра. В інтер’єрі кімнати Джо стоїть
бюст давньогрецького філософа Платона, зроблений з гіпсу.
Саме цей митець намагався розкрити такі поняття, як
«справедливість», «прекрасне» та ін.
Сестри ридали над сторінками популярного тритомного
роману «Спадкоємець Редкліфа» («The heir of Redclyffe»)
(1854) з серії «Перлина любовного роману» англійської
письменниці Шарлотти Мері Янг (Charlotte Mary Yonge)
(1823–1901). До речі, цей твір читали вголос студентам
Оксфордського університету. У центрі сімейної драми –
життя великої та дружньої родини Едмонстонів.
Мег читала один з перших історичних пригодницьких
романів «Айвенго» (1819) шотландського митця Вальтера
Скотта (Walter Scott) (1771–1832), де розкриваються як
любовна, так і авантюрно-пригодницька лінії сюжету,
романтичне двосвіття, ідеал рицаря, образи людяного короля
Річарда І, Прекрасної дами, простежується місто особистості

276

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

в історії. Своїй тітці вголос Джо читала «Есе» англійського
письменника, історика, політичного філософа Вільяма
Белшема (1752–1827), який підтримував американців, що
йшли супроти англійської корони, і писав у 1789 році про
лібертаріанство з його свободою волі, абсолютизацією
індивідуальної свободи, здатності людини до самоорганізації
в контексті метафізики, протиставлення релігійному
детермінізму. Есе називалося «Про свободу та необхідність»
(1789). Читала також Джо тітці й перший англійський
сентименталістський роман «Велфілдський священик» («The
Vicar of Wakefield», 1766) Олівера Голдсміта (1728–1774), в
якому проблема сім’ї пов’язується зі становленням і
вихованням особистості за допомогою християнської моралі
та чеснот. Джо, думаючи про природу користі, цитує словазаклик героїні Хлої з антирабовласницького американського
роману «Хата дядька Тома» (1852) Гарріет Бічер-Стоу:
«Думайте про свою користь, діти, думайте про користь!» [1].
Від містера Лоренса героїня Джо дізналася про
двотомну біографічну книжку «Життя Семюела Джонсона»
(«Life of Samuel Johnson», 1791) (у творі Л. М. Олкотт
«Сэмюел Джонсон») шотландського письменника Джеймса
Босуелла (James Boswell) (1740–1795). Джо написала
захоплений відгук на цей шедевр мемуарної літератури, щоб
догодити дядькові. Звертається Л. М. Олкотт і до творчості
шведської письменниці, автора сімейних романів Бремер
Фредерики (1801–1865), ірландської письменниці, автора
дитячих оповідань Марії Еджворт (1767–1849), англійського
письменника Джонсона Семюеля (1709–1784) та ін.
Отже, культовий роман виховання «Маленькі жінки»
Л. М. Олкотт насичений інтертекстуальними перегуками з
творами шотландських, англійських, шведського, німецького,
ірландського митців, які розробляли ідеї, близькі самій
авторці цього твору, написаного про історію дорослішання і
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переходу в світ дорослих, про труднощі в житті жінок, їхню
солідарність, емансипацію, взаємостосунки між сестрами, їх
мрії, бачення свого майбутнього життя, призначення. Світ
дитинства зображений з домінуванням сім’ї крізь призму
нових теорій виховання, які сповідував батько письменниці.
Про актуальність і перспективність «Маленьких жінок»
Л. М. Олкотт свідчить використаний інтертекст різних видів і
форм, який поглиблює інтерпретацію певних подій і
проблематики і сформований з кола читань самої авторки,
близьких їй гуманістичних тез, важливих для осмислення
самовдосконалення духовного світу героїв роману.
Список використаних джерел:
1. Олкотт Л. М. Маленькі жінки. Частина 1. Харків:
Фоліо, 2019. https://libcat.ru/knigi/proza/klassicheskaya-proza/
384917-luiza-olkott-malenk-zh-nki-chastina-1.html#text
2. Самусенко Ю. Чому «Маленькі жінки» Ґрети Ґервіґ
кращі за книгу. 2020. 30.01. «https://moviegram.com.ua/littlewomen/
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Кравченко Л.В.
доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін,
охорони праці та безпеки життєдіяльності,
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
м. Умань, Україна
КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ:
СКЛАДОВІ ТА РІВНІ ФОРМУВАННЯ
У наш час питання культури безпеки життєдіяльності
людини посідають особливе місце, оскільки нова
постіндустріальна епоха зумовила не тільки науковотехнічний прогрес, але й збільшення кількості небезпек, з
якими стикається людство на кожному етапі свого існування.
Разом з тим, на сучасному етапі для суспільства характерним
є низький рівень популяризації культури безпеки
життєдіяльності, незважаючи на загальновизнану цінність
здоров’я людини, що є основою безпеки [1].
Провідна роль у вирішенні зазначеної проблеми
належить учителю, який спроможний ефективно сприяти
формуванню безпечної поведінки підростаючого покоління,
усвідомлюючи необхідність цілеспрямованої діяльності щодо
збереження життя й зміцнення здоров’я своїх учнів. Тому,
перед закладами вищої педагогічної освіти стоїть
відповідальне завдання – сформувати у майбутніх учителів
компетентності культури безпеки життєдіяльності.
Важливість вказаної проблеми зумовила увагу до неї
науковців та педагогів-практиків, що мають безпосереднє
відношення до викладання безпеки життєдіяльності у вищих
навчальних закладах. Заслуговують на увагу дослідження
О.І. Бєлова, Є. П. Желібо, В. В. Зацарного, В. М. Заплатинського,
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О.І. Запорожця, В.М. Лапіна, З.М. Яремко та ін. Дидактичні
та методичні основи формування безпечної поведінки учнів
наведені у працях Л.П. Арістової, В.П.Безпалька,
М.А. Данилова, В.І. Лозової, Д.Ф. Ніколенко, М.Н.Скаткіна,
І.Ф.Харламова. Проте формування культури безпеки
життєдіяльності кожної особистості не може обмежуватися
лише вивченням певної дисципліни, а саме у закладах вищої
освіти - «Безпека життєдіяльності». Слід відзначити, що
відповідно до потреб суспільства в підготовці людини до
безпечної життєдіяльності в педагогічній теорії та практиці
ведеться пошук шляхів і засобів виховання культури безпеки
життєдіяльності [2].Поняття «культура безпеки» уперше було
сформульоване МАГАТЕ у 1986 р. в процесі аналізу причин
Чорнобильської аварії. Таким чином, поняття «культура
безпеки» є набором правил та особливостей діяльності,
організації і поведінки персоналу, який встановлює вищим
пріоритетом особисту відповідальність і увагу проблемам
безпеки. Безпечне мислення стає культурою, коли група, або
спільнота в цілому діє так, що загроза її безпеці стає
соціально недопустимим явищем. Впровадження норм
безпечної поведінки допоможе уникати ситуацій, коли люди
починають з підозрою ставитись один до одного [1].
Більш вужче поняття - культура безпеки в суспільстві
трактується науковцями як стан розвитку особистості, що
характеризується усвідомленим ставленням до питань
особистої безпеки та безпеки оточуючих, практичною
діяльністю щодо зниження соціальних ризиків, розвиненістю
психологічних та духовно-моральних якостей, володінням
нормами безпечної та продуктивної поведінки в соціумі,
веденням здорового способу життя, розвиненістю умінь
користуватися інформацією [3].
Культура безпеки майбутнього педагога в соціумі,
поняття багатоаспектне. До його складу входить п’ять
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компонентів: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний,
рефлексивний та креативний.
Мотиваційний - пріоритет цінності безпеки в системі
поглядів майбутнього педагога, бажання займатися роботою
щодо забезпечення безпеки в соціумі, потреба у дотриманні
вимог та правил безпеки, служити наочним прикладом
безпечної поведінки для оточуючих.
Когнітивний - базовий рівень та якість знань, ступінь
поінформованості з питань соціальної безпеки в цілому,
знання закономірностей розвитку небезпечних ситуацій
соціального характеру, що виникають в побуті, в освітній
установі, їх можливих наслідків; знання правил безпечної
поведінки у разі виникнення різних небезпечних ситуацій,
можливих у соціумі; знання основних положень нормативноправових актів у галузі забезпечення безпеки освітньої
установи.
Діяльнісний - здатність майбутніх вчителів до роботи
щодо забезпечення власної безпеки та безпеки оточуючих у
надзвичайних та кризових ситуаціях соціального походження,
уміння перевести знання з питань соціальної безпеки у сферу
практичного застосування, подати цю інформацію як
навчальний матеріал, готовність діяти у небезпечних (важких,
екстремальних, кризових) ситуаціях соціального походження;
готовність до безпечної поведінки під час виконання різних
соціальних функцій; вміння прогнозувати діяльність та її
результати з позицій соціальної безпеки.
Рефлексивний - здатність здобувачів вищої освіти до
адекватної оцінки себе як особистості, суб'єкта освітнього
процесу в галузі соціальної безпеки, усвідомлення своєї
відповідальності за забезпечення безпеки життєдіяльності,
адекватну самооцінку способу життя I усвідомлення правил
та норм, що є засобами предметної діяльності, неправильне
застосування яких призводить до виникнення небезпечних
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ситуацій, загрожує людині втратами у формі травм, хвороб,
заподіянням моральної та іншої шкоди безпосереднім
учасникам діяльності.
Креативний – сукупність творчих здібностей, що
виявляються у проектуванні поведінки в умовах
надзвичайних та кризових ситуаціях, а також майбутній
професійній діяльності з формування культури безпеки
життєдіяльності школярів.
Ступінь і пропорційність названих компонентів у
результаті визначають рівень сформованості культури
безпеки особистості в соціумі. Одностайного підходу до
класифікації рівнів немає. Але більшість науковців надають
перевагу чотирьом основним рівням сформованості культури
безпеки життєдіяльності: неприпустимий (або нульовий),
критичний (низький), допустимий (середній) та оптимальний
(високий) рівні культури безпеки у соціумі [4].
Насамкінець
слід
зазначити,
що
формування
компонентів культури безпеки життєдіяльності в соціумі у
здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей
здійснюється в освітньому процесі (дисципліна «Безпека
життєдіяльності», «Основи соціальної безпеки»). На корекцію
їх знань та поведінки чи підвищення рівня культури безпеки у
соціумі також спрямовані заходи виховної роботи у цьому
напрямі. Зокрема, в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини ця діяльність здійснюється у
контексті наукового гуртка «Безпека людини в сучасному
світі». План роботи даного гуртка сприяє підвищенню
культури безпеки життєдіяльності у майбутніх педагогів,
сприяє розвитку в них особистісних якостей, що
забезпечують
їхню
конкурентоспроможність
та
затребуваність в освітній системі.
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ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
м. Слов’янськ, Україна
Войчишина Л.Г.
заступник директора з виховної роботи,
Комунальний заклад освіти «Саксаганська спеціальна школа»
Дніпропетровської обласної ради»
м. Дніпро, Україна
ЕТАПИ РОБОТИ З ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Європейська інтеграція, розбудова та поглиблення
взаємовідносин з ЄС є пріоритетним та незмінним напрямом
зовнішньополітичного
розвитку
України.
Політика
євроінтеграції є відображенням волі українського народу. Всі
ці процеси вимагають зміни світоглядних принципів, на
першому плані постають відповідальність, повага один до
одного, до права, до гідності [1]. Саме тому найбільш
актуальними сьогодні є патріотичне і громадянське
виховання як основоположні напрями, що відповідають
нагальним вимогам і викликам сучасності і закладають
підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх
поколінь. Нині потрібні нові підходи до виховання
патріотизму як базової якості особистості. Саме тому
концепція Нової української школи ґрунтується на ідеї
виховання особистості, патріота, інноватора. Особливого
значення ця проблема набуває в роботі з дітьми з особливими
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освітніми
потребами,
зокрема
з
порушенням
інтелектуального розвитку.
Основні положення про національно-патріотичне
виховання дітей та підлітків висвітлено в роботах
М. Боришевського, Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Оржеховської,
В. Рибалка, С. Русової, В. Сухомлинського, М. Стельмаховича,
К. Ушинського та ін. Різні аспекти виховання дітей з
інтелектуальними порушеннями розглянуто в роботах
А. Бєлкіна, М. Буфетова, О. Вержиховської, І. Єременка,
М. Кота, Н. Кравець, В. Мачіхіної та ін. [2].
Порушення інтелекту якісно змінює всі психічні
процеси, всю особистість дитини, страждає інтелект, емоції,
воля, фізичний розвиток. Тому в роботі з ними необхідно
ураховувати ці особливості, створювати спеціальні умови для
досягнення позитивної динаміки їх розвитку й успішної
соціалізації.
Патріотичне виховання учнів з порушенням інтелекту
здійснюється на всіх етапах навчання та в позаурочну годину
і передбачає формування у них комплексу громадянських
якостей, рис характеру які стануть основою повсякденних
дій, вчинків, поведінки, забезпечення у молодого покоління
розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності,
почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про
спільне благо, збереження та шанування національної
пам’яті, усвідомлення належності до українського народу,
своєї Батьківщини України, поваги до Конституції і законів
України [3]. Важливим компонентом патріотичного
виховання на сучасному етапі розвитку держави є
формування в молоді європейських цінностей, бачення
передового досвіду європейських країн, прагнення до
європейської інтеграції. Робота з цього напряму має бути
спрямована на поетапне формування змістового, емоційного
та поведінкового компонента громадянської вихованості учнів.
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На першому етапі проводиться формування в учнів
національно-патріотичних понять. Метою є створення
необхідної бази для подальшого формування оцінних дій,
вміння застосовувати знання в практиці повсякденної
поведінки. На цьому етапі здійснюється робота щодо
формування відповідних знань та засвоєння понять
(національно-патріотичних,
моральних,
соціальнопсихологічних, правових тощо); розширення, поглиблення,
усвідомлення їх; систематизації та узагальнення, адже тільки
на основі знань формуються стійкі переконання і відповідні
стереотипи поведінки та дій. Учнів знайомлять з обрядами,
звичаями, традиціями, фольклором, що вироблялися
протягом багатьох століть і освічені віками. Значна увага
приділяється сучасній історії, боротьбі народу України за
незалежність. На основі отриманих знань в учнів формують
уміння вербально розкривати сутність поняття моральної
норми, категорії патріотизму тощо. Пропонуються завдання
на усвідомлення змісту національно-патріотичних понять; на
визначення громадянських понять за історичними ознаками;
на систематизацію та узагальнення знань щодо змісту
моральної норми.
На другому етапі основна увага спрямована на розвиток
здібностей до оцінного судження. Учні засвоюють критерії і
вчаться прийомам аналізу та оцінюванню конкретних подій і
вчинків на основі сформованих на першому етапі загальних
критеріїв моральної оцінки. Метою занять другого етапу є
формування в учнів умінь сприймати та розуміти події, їх
мотиви, наслідки, патріотичну спрямованість. Дітей вчать
визначати реальну цінність національно-патріотичних
вчинків, залежно від ситуації проектувати їх на власну
поведінку. Пропонуються завдання на розвиток здібності до
національно-патріотичної та громадянської оцінки, до
аргументованої оцінки подій та вчинків, завдання на
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самооцінювання і взаємооцінювання громадянських якостей
та патріотичної активності.
На третьому етапі робота полягає в формуванні
емоційного ставлення до національно-патріотичних подій та
вчинків. При цьому слід спиратися на особистий
патріотичний досвід дитини, викликати та актуалізувати
відповідні емоційні реакції. Робота здійснюється в певній
послідовності, починаючи від формування позитивного
ставлення до патріотичних вчинків і розвитку у школярів
уміння висловлювати власні патріотичні думки і почуття.
Метою занять третього етапу є формування в учнів знань про
позитивні та негативні емоції, вміння переживати, сприймати
і виявляти емоції та почуття, диференціювати їх.
Пропонуються завдання на розвиток уміння висловлювати
власне ставлення до подій, керуючись відповідними
правилами
морально-політичної
оцінки,
на
вміння
аналізувати вчинки і передбачати їх наслідки.
На четвертому етапі створюються умови для
безпосередньої участі школярів у подіях національнопатріотичного напряму, здійснення патріотичних вчинків.
Метою занять цього етапу є формування в учнів позитивних
навичок повсякденної поведінки, вміння поводитися
адекватно ситуації, виявляти відповідне ставлення до
оточуючих, керуватись у власній поведінці нормами моралі,
національно-патріотичними переконаннями. Пропонуються
завдання на розвиток уміння аргументовано оцінювати власні
та чужі вчинки, на формування вміння поводитись адекватно
ситуації, на вміння застосовувати знання в практиці
повсякденного життя.
В роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями
важливо ураховувати особливості їх психофізичного
розвитку і спиратися на корекційні методи та прийоми, такі
як адаптація змісту навчального матеріалу, наочність,
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уповільненість навчання, багаторазова повторюваність,
використання гри тощо.
Основними засобами патріотичного виховання учнів з
порушенням інтелектуального розвитку є художня
література, у якій відображаються прагнення, ідеали, героїчні
вчинки народу, картини народного побуту, праці – усе, що
потрібно для наслідування та перенесення у повсякденне
життя [4]; природа рідного краю, яка є потужним фактором
виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, виховання
моральних якостей та національної свідомості; рідна мова,
яка є ідентифікаційним кодом нації, важливим елементом
культурної ідентичності; державна символіка, яка покликана
формувати громадянську гідність та патріотичні почуття;
народні ігри та іграшки, які відображають спосіб життя і
світогляд нашого народу.
Доведено, що у формуванні громадянсько-патріотичної
свідомості школяра найбільш когнітивно насиченими є
підручники, які містять розповіді й оповідання, вірші,
прислів’я, приказки, казки, малюнки, що виховують в учня
любов до Батьківщини, до рідної природи, національних
святинь, героїв, видатних осіб тощо [5]. При використанні
навчальної і додаткової літератури, вчителі та вихователі
можуть проводити ознайомлення та аналіз будь-яких
ситуацій з національно-патріотичним змістом, застосовувати
різні завдання, такі як відповіді на запитання, обговорення
прочитаного (казки, вірша, оповідання), робота з картками
(добір ознак до поняття, вибір поняття з наведеного ряду
тощо), аналіз ситуації, аналіз змісту прислів’я (приказки,
байки, притчі), групова дискусія, моделювання ділових
ситуацій, етична бесіда, бесіда за картиною (оповіданням,
казкою). Дітям з інтелектуальними порушеннями наочність у
поєднанні зі словесними методами дає можливість зрозуміти
поняття, подію, ситуацію, запам’ятати, навчитися аналізувати
та оцінювати.
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Найбільш складним моментом у корекційно-виховній
роботі є перенесення знань дітей з інтелектуальними
порушеннями на практику, формування у них самостійності й
активності в діяльності, переконань у поглядах. Саме тому
важливу роль грають практичні методи роботи. Види
практичних завдань для учнів є різними, наприклад,
практичні вправи, рольова гра, дидактична гра, рухливі ігри
сюжетного характеру, національні рухливі ігри, моделювання
реальних ситуацій, проективні методики тощо.
Нова українська школа озброює молоде покоління
глибокими і різносторонніми знаннями. Разом з тим вона
формує і закріплює в учнів патріотичні почуття, необхідні
для майбутнього громадянина України. Дотримання
послідовності у проведенні патріотичного виховання дітей з
інтелектуальними порушеннями, певних етапів роботи та
корекційних методів і прийомів дає змогу вирішення всіх
завдань патріотичного виховання учнів.
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА:
ІНКЛЮЗИВНИЙ АСПЕКТ
Ратифікація Україною Конвенції ООН «Про права
дитини» та Всесвітньої декларації про забезпечення
виживання, захист і розвиток дітей звернули увагу до
проблем дітей, які мають певні відхилення в розвитку. Одним
з пріоритетних напрямів державної політики в умовах
викликів Нової української школи виступає гуманізація
системи освіти, що забезпечує інтеграцію дітей з особливими
потребами в освітній простір з акцентом на особистіснозорієнтовану освіту, створенні рівних можливостей для дітей
і молоді в здобутті якісної освіти, забезпеченні варіативності
здобуття освіти відповідно до здібностей та індивідуальних
можливостей тощо.
За визначенням, яке дає А. Колупаєва, інклюзивна
освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та
права здобувати її за місцем проживання, що передбачає
навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах
закладу загальної середньої освіти [1, с. 7].
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка
виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує
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однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні
умови для дітей з особливими освітніми потребами [2, с. 7].
Як проміжний етап розвитку інклюзивної системи
освіти можна вважати процес інтеграції, як зусилля,
спрямовані на введення дітей з особливими освітніми
потребами в регулярний освітній простір. Ми пристосовуємо
учня до вимог школи.
Сучасна інклюзивна школа – заклад освіти, який
забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг,
зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне
середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в
громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для
надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб
дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі. Не
дивлячись на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі
умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх
ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку
вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів
родин [1, с. 137 – 139]. Тому серед основних принципів
діяльності інклюзивної школи в умовах сьогодення виділимо
наступні:
- Усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли
це виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи
відмінності, що існують між ними.
- Школи мають визнавати і враховувати різноманітні
потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів
навчання.
- Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки
відповідних навчальних планів, прийняття організаційних
заходів, розробки стратегії викладання, використання
ресурсів та партнерських зв’язків зі своїми громадами.
- Діти з особливими освітніми потребами мають
отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може
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знадобитися їм для забезпечення успішності процесу
навчання.
- Вони є найбільш ефективним засобом, який гарантує
солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми
з особливими потребами та їхніми ровесниками [3, с. 4 – 15].
Інклюзивне навчання в умовах Нової української школи
– система освітніх послуг, гарантованих державою, що
базується на принципах недискримінації, врахування
багатоманітності людини, ефективного залучення та
включення до освітнього процесу всіх його учасників [4].
Інклюзивний підхід до навчання передбачає створення
таких умов, за яких усі учні мають однаковий доступ до
освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами,
які навчаються у загальноосвітніх школах. Також усі учні
мають можливість отримати досвід, знання, які сприяють
подоланню упереджень й дискримінації та сприяють
формуванню позитивного ставлення до тих, хто
«відрізняється» [5, с. 54 – 58].
Нагальними в умовах Нової української школи
постають завдання інклюзивної освіти зокрема, організація
освітнього процесу, який би задовольняв потреби всіх дітей;
розроблення системи надання спеціальних освітніх і фахових
послуг для дітей з особливими освітніми потребами;
створення позитивного клімату в шкільному середовищі та
поза його межами.
Якість освітнього процесу значною мірою визначається
тим, наскільки враховуються та реалізуються потенційні
можливості навчання й розвитку кожної дитини, її
індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні чи
психічні обмеження, у дитини завжди є резерви для розвитку,
використання яких може суттєво поліпшити якість її життя.
Більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку
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може навчатися у загальноосвітніх школах за умови реалізації
моделі інклюзивної освіти.
Пріоритетними напрямами є сприяння соціальному,
емоційному та когнітивному розвиткові кожної дитини з тим,
щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним
учасником суспільного життя. А отже, складовими моделі
інклюзивної освіти є: командний підхід, задоволення
індивідуальних потреб дітей, співпраця з батьками, створення
сприятливої атмосфери в дитячому колективі.
Діти з порушеннями розвитку потребують підтримки в
освітньому процесі, тому на керівника закладу освіти
покладається завдання щодо формування команди психологопедагогічного супроводу та забезпеченя її роботи в закладі
освіти.
Для учнів, у яких виникають труднощі під час навчання
та які потребують додаткової постійної чи тимчасової
підтримки в освітньому процесі, за рішенням закладу освіти
надається підтримка першого рівня, яке приймається на
основі рішення команди психолого-педагогічного супроводу,
або висновку інклюзивно-ресурсного центру.
Для інших учнів рівень підтримки забезпечується
відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру [6].
Серед умов для організації інклюзивного навчання в
Новій українській школі виокремимо: забезпечення
безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого
закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату,
зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з
порушеннями зору; забезпечення необхідними навчальнометодичними і наочно-дидактичними посібниками та
індивідуальними
технічними
засобами
навчання;
облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного
розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-
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розвиткових
занять;
забезпечення
відповідними
педагогічними кадрами [2, с. 13].
Отже, винятково важливого значення в умовах
сьогодення набуває навчання дітей з особливими освітніми
потребами в інклюзивному середовищі. Для впровадження
інклюзивного навчання вчителі мають змінюватися, причому
йдеться про зміни на рівні прийняття нової освітньої
парадигми.
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Найда Р.Г.
кандидат педагогічних наук, доцент,
голова циклової комісії,
ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж
Рівненського державного гуманітарного університету,
м. Дубно, Україна
СИСТЕМНО-ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД В ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ МЕТОДИК В
ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ
Реалізація системно-цілісного підходу в процесі
викладання фахових методик в педагогічних коледжах
спрямовувалась на вирішення окреслених протиріч шляхом
реалізації таких основних принципів:
– гуманізації
(надання
можливості
для
професійно-особистісного зростання студентів);
– гуманітаризації
(надання
можливості
долучитися до загальнолюдських цінностей крізь
призму опанування сучасних фахових методик, які
доцільно використовувати у професійній діяльності
вихователя ЗДО);
– інтеграції
(органічний
зв'язок
та
взаємопроникнення
методичної
підготовки
у
педагогічних коледжах та практики в дошкільній
освітній організації);
– інтелектуалізації
(поєднання
методичної
підготовки з розвитком загального світогляду майбутніх
вихователів ЗДО);
– інноваційності (варіативність, динамічність
змісту, форм, методів методичної підготовки майбутніх
вихователів ЗДО);
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– свідомості та активності (спрямовувався на
забезпечення глибокого та самостійного осмислення
студентами методичних знань, що набуваються шляхом
напруженої освітньої квазіпрофесійної діяльності);
– систематичності та послідовності – вивчення
інформаційних масивів відбувається послідовно, з
урахуванням логіки викладу матеріалу з інших
дисциплін.
Аналіз та вивчення сучасної методичної літератури
дозволив нам виявити дієві форми організації освітньої
діяльності студентів під час вивчення фахових методик, добір
яких здійснювався з опорою на постулати системно-цілісного
підходу. До переліку таких форм віднесено:
– колективні
–
до
яких
відносяться
спостереження, вікторини з методичної діяльності,
створення куточків методичної творчості, відкриті
заняття з фахових методик, брейн-ринги, ворк-шопи,
веб-конференції тощо;
– групові – виконання методичних проєктів,
розробка сценаріїв занять з розвитку мовлення, дрібної
моторики дітей дошкільного віку тощо;
– індивідуальні – підготовка індивідуальних
проєктів,
виконання
професійно-зорієнтованих
проблемно-пізнавальних інтегративних завдань тощо.
Кожна з обраних форм характеризується певним
освітньо-виховним
потенціалом.
Зазначимо,
що
у
практичному блоці реалізації авторської експериментальної
системи методичної підготовки майбутніх вихователів ЗДО
згадані форми використовувалися викладачами педагогічних
коледжів для організації освітньої діяльності студентів задля
вивчення теорії та методики дошкільної педагогіки загалом, й
зокрема з метою опанування студентами фаховими
методиками, що дозволило майбутніх педагогам стати
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суб'єктами їх застосування. Така організація підготовки
майбутніх
вихователів
ЗДО
характеризувалась
систематичністю й повторюваністю, адже на думку таких
вчених, як А. Богуш [1] та Н. Ємельянової [2], саме принцип
системності визначає успіх в освітньому процесі.
Так, з позицій нашого дослідження, не втратили своєї
значущості методологічні підстави авторського погляду на
питання реалізації системно-цілісного підходу, які полягають
у тому, що методична підготовка майбутніх вихователів ЗДО
виступає цілісною педагогічною системою, що функціонує в
історично та соціально-конкретній ситуації, при цьому:
– системно-цілісна
методична
підготовка
майбутніх вихователів ЗДО в педагогічних коледжах
розглядається
як
розвинена
форма
системно
організованого наукового соціально-педагогічного,
методологічного й методичного знання, що дає цілісне
уявлення про відносини та суттєві зв'язки його
компонентів; відображення структури методичної
підготовки майбутніх вихователів ЗДО у системноцілісному аспекті є головною, інтегративною
характеристикою змісту знання про процес такої
підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти;
– системно-цілісна
методична
підготовка
майбутніх вихователів ЗДО, будучи педагогічною
системою, водночас є частиною системи соціальної
освіти, яка у свою чергу виступає складовою системи
професійної освіти, тому її побудова базується на
сукупності загальнометодологічних та системних
принципів, а також враховує принципи, що
забезпечують специфіку професійної освіти підготовки
майбутніх педагогів дошкільної освіти;
– системно-цілісна
методична
підготовка
реалізується як взаємодія у вигляді узгодженої
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діяльності різних рівнів та структур системи з
досягнення спільних цілей та результатів навчання.
Задля наочного відображення логіки використання ідей
системно-цілісного підходу у процесі викладання фахових
методик було розроблену й спроектовану модель такого
процесу.
Основними ідеями, покладеними в основу авторської
моделі, що реалізуватиме ключові засади системи методичної
підготовки майбутніх вихователів ЗДО в педагогічних
коледжах визначено такі:
– системно-цілісна
методична
підготовка
актуалізує мотиваційну складову здобуття освіти,
оскільки відображає певну соціально-педагогічну
реальність, яку студенти пізнають під час проходження
практики, що задає її змістовний контур;
– системно-цілісна методична підготовка має
об'єктивно-логічні підстави для організації, здійснення
та регулювання освітнього процесу за допомогою
вибору цілей, структури, змісту, засобів, методів та
форм підготовки, моделей навчання, елементів
управління освітнім процесом;
– системно-цілісна
методична
підготовка
керується
принципами
взаємозв'язку,
взаємозумовленості та синтезу всіх процесів: навчання
та вчення, виховання та самовиховання, розвитку та
саморозвитку в цілісному процесі професійної
підготовки майбутніх вихователів ЗДО [3, С. 117-118].
Таким чином, презентована концепція застосування
положень системно-цілісного підходу у методичній
підготовці майбутніх вихователів ЗДО загалом, й під час
викладання фахових методик зокрема, має яскраво виражену
практико та особистісно зорієнтовану спрямованість.
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Нестеренко В.В.
викладач кафедри фахових медичних
і фармацевтичних дисциплін,
Черкаська медична академія
м. Черкаси, Україна
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРИ
ВИКЛАДАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН
Фармацевтична галузь на сучасному етапі особливо
потребує високоосвічених фахівців, які здатні вільно
аналізувати та використовувати в професійній діяльності
оновлену інформацію. Тому викладання профільних
дисциплін повинно бути спрямоване на формування цілісного
комплексного сприйняття навчального матеріалу. Провідну
роль
в
цьому
відіграє
реалізація
міжпредметної
інтеграції[1,2,3].
«Інтегрáція» (походить від лат. integrum–ціле, integratio
– відновлення) - це об’єднання частин в одне ціле, процес
взаємозближення й утворення взаємозв’язків. Міжпредметна
інтеграція — цілеспрямоване підсилення міжпредметних
зв’язків за збереження теоретичної та практичної цілісності
навчальних дисциплін.
Інтеграція навчання у Черкаській медичній академії
передбачає формування логічної послідовності освітніх
компонентів, що формують спеціальні компетентності.
Навчальний процес планується так, щоб знання одного
предмету були фундаментом для вивчення іншого. Складання
навчальних планів і програм профільних дисциплін
передбачає систематизацію та узагальнення матеріалу,
отриманого при опануванні освітніх компонентів, що
формують
загальні
та
спеціальні
компетентності.
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Міжпредметна
інтеграція сприяє розвитку у студентів
здатності до логічного мислення при вирішенні проблемних
завдань, формує в них професійну відповідальність,
ініціативність [1].
Актуальність проблеми міжпредметної інтеграції у вищій
школі підтверджується численними публікаціями [1,2,3].
Реалізація міжпредметних зв’язків у навчальній
діяльності - це один із необхідних дидактичних засобів
розвитку в студентів професійних знань і навичок.
Надзвичайно важливим є те, щоб інформація, отримана
студентами під час вивчення інших предметів, не
повторювалася, а використовувалася для мотивації
навчальної діяльності, актуалізації опорних знань, умінь і
навичок.[2]
Фахівець у галузі фармації повинен переносити свої
знання з однієї професійної дисципліни на іншу при виконанні
свого основного завдання — забезпечення відвідувача аптеки
високоякісними лікарськими засобами.
Наприклад, навчальна дисципліна «Фармакологія» існує
на перехресті таких дисциплін як анатомія, фізіологія,
біологія, хімія, біологічна хімія, мікробіологія, латинська
мова, аптечна технологія ліків. Без знань з цих дисциплін
неможливо правильно орієнтуватися в процесах, що
відбуваються в людському організмі, а, отже, запропонувати
здійснити раціональне призначення препарату [3]. З іншого
боку, фармакологія є основою для вивчення дисциплін
«Основи менеджменту та маркетингу у фармації», «Медичне
та фармацевтичне товарознавство», «Фармакогнозія»,
«Клінічна фармакологія», «Токсикологічна хімія».
Під час вивчення теми «Загальна рецептура» з
дисципліни «Фармакологія» використовуються навички
виписування рецептів, які отримані у процесі вивчення
латинської мови. І надалі, студенти у ході опрацювання нових
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тем будуть вдосконалювати навички перевірки правильності
їх виписування. Міжпредметний зв’язок з технологією ліків
полягає у перевірці доз сильнодіючих лікарських засобів у
рецепті. Велика кількість лікарських засобів рослинного
походження потребує чіткої орієнтації в їх номенклатурі та
джерелах надходження. Знання особливостей дії біологічно
активних речовин та умов застосування спирається на знання
фармакогнозії та фармакології. Чіткий зв’язок фармакології з
організацією економіки фармації підтверджується при
вивченні тем: «Наркотичні анальгетики», «Психотропні
засоби пригнічувальної дії», з урахуванням правил
рецептурного відпуску лікарських засобів.
Не менш важливою є внутрішньопредметна інтеграція,
яка дає змогу подолати розрізненість знань та досягти
високого рівня засвоєння кожної теми. Наприклад, вивчення
теми «Лікарські засоби, які діють в ділянці адренергічних
синапсів» з дисципліни «Фармакологія» є основою для
вивчення таких тем як «Антиангінальні засоби»
(β-адреноблокатори) та «Лікарські засоби, які впливають на
біометрій» (β-адреноміметики).
Методичне планування міжпредметної інтеграції
проводиться поетапно. Спочатку вибираються предмети, їхні
розділи, теми, які є забезпечувальними, тобто попередніми,
базовими щодо вивчення теми даного заняття. Потім
визначаються перспективні дисципліни, їхні розділи, теми, в
яких будуть використовуватися матеріали даної теми заняття.
Їх називають забезпечуваними, або наступними предметами.
На заключному етапі плануються внутрішньопредметні
зв’язки, що передбачають інтеграцію теми, що вивчається, з
попередніми і наступними темами даного предмету.
Наприклад, при вивченні теми «Лікарська рослинна
сировина,
що
містить
вітаміни»
з
дисципліни
«Фармакогнозія» у методичних вказівках для самостійної

303

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

роботи
студентів
фармацевтичного
факультету
ми
пропонуємо відповідний зміст міждисциплінарної інтеграції.
Міжпредметна інтеграція при вивченні фармакогнозії
Знати
Уміти
Попередні – ті, що забезпечують
вітамінів
в Визначати
ознаки
Анатомія з основами Роль
організмі людини.
гіпер-,
гіпота
фізіології
авітамінозі.
Морфологію
і Визначати ідентичність
Фармацевтична
мікроскопію
ЛРС.
ботаніка
лікарської рослинної
сировини (ЛРС).
Назви
лікарських Виписувати лікарські
Латинська мова
засобів,
лікарської засоби,
лікарську
рослинної сировини в рослинну сировину у
латинській
частині вигляді рецепта.
рецепта.
Будову,
хімічні Передбачати
Органічна хімія
властивості,
властивості
речовин,
класифікацію
що містять вітаміни;
вітамінів.
пояснювати причини
різної хімічної природи
вітамінів.
Роль
вітамінів
в Проводити біологічну
Біологічна хімія
біохімічних
стандартизацію.
процесах.
Гравіметричний,
Користуватися
Аналітична хімія
титриметричний,
аналітичними вагами,
фізико-хімічні
зважувати, титрувати,
методи аналізу.
виявляти якісний склад
ЛС,
визначати
кількісний вміст БАР.
Наступні дисципліни – ті, що забезпечуються
Застосування
Класифікувати
Фармакологія
лікарських препаратів лікарські
препарати
рослинного
рослинного
походження,
що походження,
що
містять вітаміни.
містять вітаміни по
фармакологічним
групам.
Дисципліна

304

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

Методику проведення
аналізу
вітамінних
препаратів рослинного
походження.

Фармацевтична хімія

Медичне
фармацевтичне
товарознавство

та

Технологія ліків

Організація економіки
фармації

Правила
зберігання
фармацевтичних
товарів.
Методику
виготовлення
лікарських засобів на
основі
лікарської
рослинної сировини,
що містить вітаміни.
Правила
приймання
рецептів та відпуску за
ними
лікарських
засобів.
Зберігання
вітамінної ЛРС.

Основи менеджменту
та
маркетингу
у
фармації

Класифікація
лікарських засобів.

Внутрішньопредметна
інтеграція

Правила
заготівлі,
сушіння, зберігання,
температурний режим
сушіння,
макроскопічні
та
мікроскопічні ознаки
лікарської рослинної
сировини, що містить
вітаміни,
методику
проведення
товарознавчого
аналізу.

Проводити якісне і
кількісне визначення
вмісту вітамінів в
рослинних лікарських
засобах.
Організувати
зберігання товарних
цінностей
у
відповідності
до
чинного законодавства.
Виготовляти лікарські
засоби
на
основі
вітамінної лікарської
рослинної сировини.
Здійснювати прийом
рецептів, перевіряти
правильність
їх
оформлення.
Зберігати ЛРС, згідно
з наказом №44.
Характеризувати
лікарські
засоби
рослинного
походження
за
основними
принципами
сегментації
ринку.
Правильно
заготовляти, сушити,
зберігати,
ідентифікувати,
складати інструкцію
по
заготівлі,
проводити
перший
етап товарознавчого
аналізу
лікарської
рослинної сировини,
що містить вітаміни.
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Міжпредметну
інтеграцію
можна
досягнути
проведенням
міжпредметних теоретичних і практичних
занять. Співробітники кафедри фахових медичних і
фармацевтичних дисциплін використовують технології
проблемного, особистісно-орієнтованого, інформаційного,
інтерактивного навчання, комп’ютерні технології, тренінгові
технології з використанням тестів, ситуаційних задач
інтегрованого змісту.
Ще один напрям роботи в академії, де використовується
інтеграція – пошуково - дослідна гурткова робота, результати
якої представляють на конференціях.
Отже, завдяки міжпредметній інтеграції, студенти
краще засвоюють матеріал за рахунок повторів вже набутих
знань та навичок, що сприяє отриманню професійних
інтегрованих
комплексних
знань.
Застосування
міжпредметних зв’язків сприяють розвитку особистості
майбутнього фармацевтичного працівника, мотивують
студента до навчально-пізнавальної діяльності, формують
майбутню професійну діяльності.
Список використаних джерел:
1. Інтеграція навчального процесу у вищих медичних
закладах / М.М. Багрій, Н.М. Воронич-Семченко,
О.Г. Попадинець [та ін.] // Вісник проблем біології і
медицини. –2010. –Вип.3 –С. 209-211.
2. Микитюк О.Ю. Міжпредметна інтеграція при
вивченні медичної і біологічної фізики як фактор формування
наукового світогляду майбутнього лікаря / О.Ю. Микитюк,
В.Ф. Боєчко, О.І. Олар // Кредитно-модульна система
організації навчального процесу у вищих медичних
(фармацевтичному) навчальних закладах України на
новому етапі : Х ювіл. Всеукр. навч.-наук. конф. з
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міжнар. участю, 18-19 квіт. 2013 р.: матеріали доп.–
Тернопіль: ТДМУ, 2013. –Ч.2. –С. 602-604.
3. Чечотіна
С.Ю.
Актуальність
упровадження
міждисциплінарної інтеграції при вивчені фарма-кології //
Український стоматологічний альманах. — 2013. № 4.
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Солнцева О.А.
завідувачка Одеського обласного центру
практичної психології та соціальної роботи,
старший викладач кафедри психології,
соціальної роботи та інклюзивної освіти,
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради»
м. Одеса, Україна
СОЦІАЛЬНА ЗРІЛОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
ЯК КОМПОНЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
На сучасному етапісоціального та економічного
розвитку суспільства важливою є проблемавиховання молоді,
здатної до активного включення в соціальне життя. Саме від
виховання соціальної зрілості буде залежати процес
становлення особистості старшокласника, його успішного
самоствердження, взаємодії з соціальним середовищем,
готовності старшокласників до свідомої та активної та
активної взаємодії у різних сферах життя суспільства.
Особливості сучасної системи освіти відзначаються
бурхливими трансформаційними процесами, що призводять
до змін та визначають тенденції оновлення підходів до
навчання та виховання особистості, як результат адаптації до
швидких життєвих змін та соціальних пріоритетів. Саме ці
суттєві перетворення зумовлюють актуальним дослідження
проблематики соціальної зрілості старшокласників, зокрема
вирішення нових завдань з ефективності розвитку процесу
соціалізації особистості.
Повноцінне життя людини передбачає орієнтацію в
соціальних, інформаційних, економічних подіях та явищах,
опанування
досвіду
старших
поколінь,
самостійне
знаходження свого життєвого та професійного шляху,
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адаптування людини до навколишнього світу, складних
взаємозв’язків і взаємовідносин у ньому, активне й творче її
самоствердження.
Постають серйозні
вимоги до виховання у
підростаючого покоління особистісних якостей, серед яких
головними є психологічна та організаційна готовність до
виконання життєвих завдань, високий рівень мотивації до
досягнень та успіху, що, в свою чергу, потребує від молодого
покоління успішного процесу соціалізації [5].
В контексті нашого дослідження принциповим є
визначення поняття «соціалізація», що розглядається перш за
все як прояв людиною соціальної організації суспільства,
соціальних відносин та засвоювання людиною соціальних
ролей [1].
Соціалізація (від латин. socialis – суспільний) – це
складний і тривалий процес включення індивіда до системи
соціальних зв’язків і відносин, його активної взаємодії з
оточенням, в наслідок якої він засвоює зразки поведінки,
соціальні норми та цінності, необхідні для його успішної
життєдіяльності у цьому суспільстві [2].
Сучасна освітня суб’єкт-суб’єктна парадигма виховання
гуманістичних відносин вбачає соціалізацію як об’єктивне
явище суспільного розвитку, яке сприяє пізнанню всього
кращого, що досягнуто вітчизняною практикою та
збагаченню позитивного світового досвіду.
Зважаючи на вищезазначене, соціалізація сьогодні
вбачається як двосторонній процес, оскільки розвивається не
лише завдяки поповненю соціального досвіду, а й реалізацією
людиною соціальних зв’язків.
Cутність соціалізації
зводиться до поєднання в процесі становлення особистості
адаптації та відособлення, тобто збереження суб’єктності
людини в умовах певного суспільства.
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З огляду на визначення сутності соціалізації важливим є
розкриття аспекту соціальної зрілості як компонента
соціалізації особистості. Питання соціальної зрілості носить
інтегративний характер та розглядається у межах багатьох
суспільних наук, а саме соціології, психології, педагогіці
тощо.
Відповідно до рівня сформованості особистості зміст
поняття соціальної зрілості дослідниками тлумачиться як
результат соціального розвитку, що є сумою певних
особистісних властивостей, потреб, здібностей, теоретичних
уявлень, практичних умінь та пов’язані з такими сферами, як
соціальне
мислення,
мовлення,
мотиви,
емоції,
міжособистісна поведінка [6].
Поняття «соціальна зрілість» порівняно нове у
психолого-педагогічній науці й чіткого визначення на
сьогодні немає, хоча й існує низка досліджень, які
стосуються цієї проблематики.
Психологічна наука розглядає соціальну зрілість як
домінуючу характеристику зрілості, виходячи із високого
рівня розвитку певних особистісних якостей людини та її
ставлення до норм поведінки, прийнятих у суспільстві,
трактування зрілості через самоактуалізацію як найбільш
повну і вільну реалізацію особистістю своїх можливостей [7].
Розкриваючи певні психологічні механізми розвитку
особистості, М. Боришевський стверджує, що особистісна
зрілість людини проявляється у турботливому і відповідальному
ставленні до інших, критичному і самокритичному мисленні,
інтересі до минулого рідного краю, розвиненій національній
свідомості, усвідомленні неоціненного значення рідної мови,
гуманістичних взаємовідносин та беззаперечного перебування в
соціальних зв’язках [1].
В українській педагогіці проблема соціальної зрілості
людини висвітлена у працях Ю. Гільбуха,
Н. Дідик,

310

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

О. Завгородньої, Л. Канішевської, О. Михайлова, В. Радула,
І. Школьної, О. Штепи та ін. вчених.
На думку В. Радула, соціальна зрілість являє собою
процес розкриття та розвитку потенційних можливостей
особистості та гарантує сформованість таких якостей
індивіда, що мають суттєвий вплив на саморегуляцію його
поведінки та соціальні відносини [8].
Варто зазначити, що у сучасній науці поширене
розуміння соціальної зрілості,тому доцільно звернути увагу
на основні складові соціальної зрілості такі як розвинуті
пізнавальні переживання, критичність мислення, готовність
до співробітництва та взаємозв’язків, толерантність,
відповідальність, самоповагу, спосіб особистого життя,
організація власного дозвілля, збереженні здоров’я тощо [3].
Відтак, аналіз наукової літератури з питання соціальної
зрілості дозволяє зробити висновок, що це складне соціальнопсихологічне явище, яке розглядається як компонент
соціалізації особистості, сформованість її певних соціальних
якостей, соціальних норм і цінностей як суб’єкта суспільних
відносин.
Процес соціалізації відбувається протягом усього життя
людини, але найбільш важливим періодом у цьому розумінні
є підлітковий вік. Підлітковий період є складним етапом у
процесі особистісного зростання, який відрізняється
різнорівневими характеристиками соціальної зрілості.
В нашому дослідженні ми акцентуємо увагу саме на
старшому підліткову віці до якого належать старшокласники.
Особистісний розвиток в період підліткового віку або ранньої
юність є першою віковою сходинкою переходу від дитинства
до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній,
поведінковій та емоційній сферах особистості підлітка
породжують новий рівень його самосвідомості, потреби у
самоствердженні та спілкуванні [9].
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У наукових джерелах можна знайти різні точки зору
щодо поняття підліткового періоду. Е. Еріксон вважав
підлітковий вік найважливішим періодом людського життя.
Він схилявся до думки, що «психологічна напруженість, яка
супроводжує формування цілісної особистості, залежить не
тільки від фізіологічного дозрівання, але й від духовної
атмосфери суспільства, у якому людина живе» [10].
Старший підлітковий вік у плані становлення соціальної
зрілості, як компонента процесу соціалізації, позначений
суперечностями, основні з яких полягають у тому, що, з
одного боку, діти відкриті для спілкування та відносин із
соціумом, прагнуть одержати різноманітну інформацію для
вибудови свого внутрішнього світу та здійснення
поведінкових актів, а з іншого відбувається налаштованість
на зміну соціальних ролей, які доволі часто відзначаються
неадекватністю до існуючих реалій, значно ускладнюють цей
процес.
Утім, процес соціалізації супроводжується переоцінкою
цінностей, критичним осмисленням досвіду батьків, новими
уявленнями про своє майбутнє та про майбутнє суспільства.
Головним у підлітковому віці є вихід дитини на якісно нову
соціальну позицію, в якій реально формується її свідоме
ставлення до себе як до члена суспільства [4].
Сучасне розуміння цілей виховання передбачає більш
широкий погляд на життєве самовизначення людини, на
виділення в якості мети самореалізації людиною власних сил
і здібностей, що сприяє розвитку соціальної зрілості, а саме
самовизначенню старшокласників, як компонента соціалізації
особистості.
Необхідне осмислення того, що виховує не тільки
школа й сім’я, соціокультурне середовище, відносини, у які
включена особистість. На нашу думку, ідея виховання
повинна бути зорієнтована на встановлення взаємозв’язку
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соціалізації та спеціально організованого педагогічного
процесу.
Слід зазначити, що одним з важливих аспектів
соціалізації старших підлітків у сучасних умовах є те, що цей
процес відбувається при розширенні соціальної самостійності
та ініціативи підростаючого покоління. Зазначимо також, що
соціалізація сучасної молоді відбувається в умовах
невизначених соціальних ситуацій, багатоманітності видів
організації діяльності, соціальних ролей та групових норм,
під впливом політичних, економічних та військових подій, які
відбуваються в нашій державі.
Успішною соціалізацією можемо вважати ефективну
адаптацію людини до суспільства й водночас здатність
певною мірою протистояти тому, що заважає саморозвитку й
самоствердженню.
У європейській гуманітарній науці утвердилася думка,
що реальним наслідком процесу соціалізації є наступні
компоненти соціальної зрілості: особистісна і соціальна
свобода, мистецтво соціального діалогу та співробітництва,
взаємодії та кооперації між юнаками і дівчатами та старшими
поколіннями, соціумом.
Зважаючи на вищезазначене, можемо констатувати, що
соціалізація старшокласників – це процес засвоєння старшим
підлітком норм, правил, цінностей, моделей поведінки,
формування свідомості, почуттів, здібностей завдяки
входженню в культуру суспільства та реалізацією підлітком
соціальних зв’язків, сформованість її певних соціальних
якостей, соціальних норм і цінностей як суб’єкта суспільних
відносин.
Перспективи подальших наших досліджень полягають у
визначенні особливостей розвитку та вихованнясоціальної
зрілості,
як
компонента
соціалізації
особистості
старшокласниківв умовах сьогодення.
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Тимченко О.В.
викладач природничих дисциплін,
КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний
фаховий коледж»
м. Біла Церква, Україна
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ
JAMBOARD У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Сучасна освіта спрямована на реалізацію індивідуальної
траєкторії навчання здобувачів, формування в них загальних і
спеціальних компетентностей, підготовку конкурентоспроможних
фахівців, здатних продовжувати навчання все життя. У таких
умовах ефективне здійснення освітнього процесу можливе
лише за активного використання цифрових технологій для
управління інформацією, комунікації, створення якісного
навчального контенту.
Викликом сьогодення стало впровадження змішаного й
дистанційного навчання, перехід від навчання в аудиторіях до
ефективного онлайн-навчання, підтримання мотивації
студентів, використання нових форм співпраці, організація
якісного зворотного зв’язку. Нині дистанційне навчання,
безсумнівно, є сучасним, і перспективним напрямом. Його
інтеграція в освітній процес закладу фахової передвищої
освіти сприяє оптимізації педагогічної діяльності. Водночас
варто зазначити, що педагогічній спільноті доступне велике
різноманіття вебресурсів, цифрових інструментів, програм і
можливостей для організації дистанційного або змішаного
навчання. Однак для ефективної організації освітнього
процесу в будь-якому форматі особистість викладача є
ключовою, оскільки саме від нього залежить ефективність
інтеграції сучасних технологій та онлайн-сервісів, рівень
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зацікавленості здобувачів освіти, якість та результативність
навчання.
Відповідно до Закону про фахову передвищу освіту в
закладі має бути створено таке освітнє середовище, що
побудоване на партнерських засадах, задовольнятиме
потреби здобувачів, сприятиме формуванню індивідуальної
освітньої траєкторії [1]. Водночас вивчення природничих
дисциплін у коледжі має забезпечувати не тільки
компетентнісний, діяльнісний і особистісно орієнтований
підходи до організації навчання, а також наскрізне
застосування інформаційно-комунікаційних технологій та
формування
медіаграмотності
в
здобувачів
освіти.
Максимальному залученню студентів у процес навчання,
активізації самостійної діяльності, застосуванню знань на
практиці сприяють хмарні сервіси.
Проблему використання різних онлайн-сервісів в освіті
досліджували як вітчизняні, так і закордонні науковці,
зокрема, В. Биков, О. Глазунова, Р. Гуревич, В. Дронь,
Н. Морзе, О. Спірін, В. Олексюк та інші. Проте питання
практичного впровадження цифрових додатків у процес
вивчення природничих дисциплін потребує ґрунтовного
вивчення.
Нині заклади фахової передвищої освіти активно
розбудовують цифрове освітнє середовище, використовуючи
у своїй діяльності різноманітні платформи. Найбільшої
популярності набув пакет хмарних сервісів для забезпечення
комунікації, спільної діяльності Google Workspace, що
пояснюється його безперечними перевагами щодо інших
програмних засобів, серед яких: безоплатність для освітньої
установи; корпоративні облікові записи; необмежений обсяг
пам’яті на Google Drive; розширені безпекові функції;
можливість приєднання до відео зв’язку безпосередньо через
пошту чи клас; адміністративний контроль над обліковими
записами користувачів.
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Центральним
сервісом
створення
віртуального
освітнього середовища, вважає В. Дронь, є Google Classroom –
інструмент, що об’єднує інші додатки (Google Drive, Meet,
Forms, Calendar, Gmail тощо), дає можливість створювати
віртуальні навчальні класи, створювати й поширювати
навчальні матеріали й ресурси, оцінювати виконані завдання,
публікувати оголошення, забезпечувати постійний зворотній
зв’язок не лише під час навчальних занять. Тому Google
Classroom незамінний для організації навчання як у
синхронному, так і асинхронному режимах [2, С. 27].
Для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти,
підвищення
їхньої
вмотивованості,
забезпечення
інтерактивності вивчення природничих дисциплін, зокрема,
біології і хімії, педагоги використовують інтерактивну дошку
як ефективний засіб організації дистанційного навчання.
Упродовж останніх років розроблено десятки цифрових
дошок зі специфічним інструментарієм, що максимально
підтримують
освітній
процес.
Найзручнішим
і
найдоступнішим
у
використанні
можна
вважати
інтерактивний сервіс Jamboard, що належить до родини
Google Workspace, синхронізується з презентаціями,
документами, таблицями та Диском.
Google Jamboard – віртуальна інтерактивна дошка, що
призначена для швидкої та наочної візуалізації будь-якої
творчої ідеї, максимально забезпечує співробітництво та
спільну діяльність [3, С. 42].
Віртуальна дошка виглядає як звичайне біле полотно,
має невеликий набір інструментів. Зазначимо, що функціонал
Jamboard дає змогу створювати не лише яскраві нотатки, а й
малюнки, використовуючи різні кольори та товщину пера;
розпізнавати рукописне введення (функція доступна з
телефону); вставляти зображення, фігури, текстові вікна;
маніпулювати об’єктами; презентувати результат за
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допомогою лазерного вказівника. Цей сервіс незамінний для
спільної роботи і взаємодії, надає можливість здобувачам
освіти працювати з власних пристроїв. Педагогу необхідно
встановити відповідні параметри спільного доступу до
сервісу та спостерігати за діяльністю студентів в режимі
реального часу.
Jamboard інтегрований у світ Google, легко
поширюється для всіх учасників освітнього процесу через
Google Classroom або безпосередньо під час онлайн-зустрічі
через Google Meet.
Практика свідчить, що не кожне заняття біології та хімії
може бути проведено із використанням інтерактивної дошки
як інструменту дистанційного навчання. Однак на різних
етапах проведення заняття цей сервіс може бути доречним.
Уточнимо, що вивчення хімії обов’язково передбачає
складання рівнянь хімічної реакції в молекулярній та
молекулярно-іонній формі; запис електронних рівнянь;
розв’язування розрахункових задач, а біології – розв’язування
задач з генетики [4]. Для формування необхідних практичних
навичок під час виконання вказаних видів діяльності доречно
писати онлайн-дошці від руки мишкою. Але для багатьох
студентів це може бути незручно. Кращим варіантом, на
нашу думку, є використання за можливості графічного
планшету чи звичайного планшету зі стилусом.
Для кращої візуалізації навчального матеріалу,
максимальної залученості здобувачів до процесу його
опанування за допомогою Jamboard педагогу необхідно
ретельно підготуватися. Низка допоміжних дій може
включати:
1) Створення фіксованого фону для фреймів у Jamboard,
який студенти не зможуть змінити, видалити або перемістити.
2) Додавання графіки, що доступна для маніпуляцій. Це
дасть змогу студентам зосередитися на процесі виконання
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завдань, не відволікаючись на створення графічного об’єкта.
Наприклад, описуючи будову атома хімічного елемента слід
зазначити його протонне й нуклонне числа, заряд ядра атома,
кількість електронів, протонів і нейтронів, енергетичних
рівнів та розподіл електронів по ним, електронну і графічну
конфігурації, передбачити можливі валентності та ступені
окиснення. Набір, необхідних для виконання завдання,
графічних об’єктів (таблиці, умовне позначення квантової
комірки, набір чисел, стрілок тощо) може бути розміщено
праворуч Jamboard-заготовки і використано здобувачем за
потребою.
У процесі виконання даного завдання викладач з’ясовує,
чи досягнуто очікувані результати навчання з дисципліни
(знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти), а не
вміння створювати графічні об’єкти.
3) Розміщення покликань для організації керованої
пошукової діяльності студентів в мережі Інтернет: сайти,
документи, відео, інші інформаційні джерела.
Надана
добірка
джерел
дасть
можливість
використовувати лише перевірені відомості. Варто
зауважити, що активні гіперпосилання не можна вставити в
Jamboard. Однак їх можна розміщувати на полотні дошки.
Студентам достатньо скопіювати та вставити надану адресу в
іншому вікні браузера.
4) Додавання зображень, що виконані в інших онлайнпрограмах. Наприклад, для створення ілюстрацій, що
відображатимуть схему проведення лабораторної або
практичної робіт, можна скористатися безоплатним
онлайновим інтерактивним редактором Chemix. Також
заслуговує на увагу проєкт PhET Interactive Simulations, що
надає можливість моделювати різні процеси та створювати
скриншоти проміжних етапів дослідження.
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5) Попереднє ознайомлення з Jamboard для апробації
здобувачами інструментарію інтерактивної дошки, розуміння
його призначення і можливостей.
Отже, Jamboard – цінний інструмент для створення,
поширення власного контенту у процесі вивчення
природничих дисциплін як під час офлайн-, так і
дистанційного навчання. Його використання залежить від
мети та завдань заняття: дошка для відображення інформації,
моделювання процесів чи явищ, реалізація і презентація
спільних проєктів чи обмін ідеями, забезпечення зворотного
зв’язку тощо. Опанування та використання цифрових
технологій в освітньому процесі сприяє активній
інтелектуальній,
творчій
діяльності,
формуванню
компетентностей у осіб, які здобувають освіту.
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Останнім часом суспільство стикається з низкою
проблем, які по своїй природі є нестандартними. Людство не
має шаблонів вирішення, таких задач, отже виникає проблема
пошуку оптимального рішення.
На думку багатьох науковців, креативність сьогодні
виступає важливою рисою особистості, яка сприяє
використанню власних когнітивних процесів для досягнення
поставлених цілей оптимальним шляхом, зважаючи на
наявність інших способів розв’язання даного завдання в
існуючих умовах. Креативна особистість швидше вирішує
питання з обрання певного способу діяльності, що є
формуванням передумов для успіху у висококваліфікованих
управлінських і технічних професіях.
Для досягнення державою високого рівня в науці та
технологіях, важливо розвивати в учнів уяву, креативність,
інноваційне мислення. Як приклад, можемо звернути увагу на
Сінгапур, який певний час не мав достатню кількість
природніх ресурсів, проте мав інший ресурс – населення.
Завдяки проведеній реформі у сфері освіти, яка зосередилась
на розвитку науки у високотехнологічних галузях, що в свою
чергу створило передумови для появи великої кількості
освічених спеціалістів у галузі електроніки, хімічних
препаратів, біомедичного обладнання, напіпровідників.
Проте, особливу увагу приділяли учням, які мислили
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нестандартно, надаючи можливість рухатися у напряму
вирішення проблеми обраним способом. Адже, переважна
більшість технологічних винаходів сьогодення базуються на
нестандартних принципах використання матеріалів, явищ,
способів поєднання різних компонентів системи [1].
З огляду на дослідження науковців, можемо
стверджувати, що креативність притаманна кожній
особистості. Важливою педагогічною проблемою є розвиток
креативності учнів. Ця здатність особистості допоможе в
майбутньому адаптуватися до світу, який постійно
змінюється. Наші діти в недалекому майбутньому будуть
брати участь у вирішенні таких завдань різних галузей, які
сьогодні ще навіть не існують. Саме здатність швидко
зрозуміти суть проблеми та знайти нестандартне вирішення
шляхом комбінації різних способів та компонентів, які
машина вирішити не зможе, дасть можливість не боятися
мінливого майбутнього.
Важливим завданням закладу освіти є надання
необхідної допомоги дітям для розуміння їх власного
креативного потенціалу, включення у середовище, де вони ще
змалечку звикнуть до пошуку вирішення нестандартних
завдань. Підтримка сміливості пропонувати інші рішення,
формування відповідальності за власну ініціативу та уміння
обгрунтувати,
представити
власні
припущення.
За
можливості проведення перевірки експериментальним
шляхом. Якщо ж такої можливості наразі немає, звернення до
відповідних фахівців, пошук необхідного обладнання,
здобуття нових навичок тощо.
Суспільство сьогодні знаходиться на новому щаблю
розвитку. Ми живемо у новому цифровому середовищі, де
можна не лише отримати знання, але й віртуально провести
дослідження, сформувати симуляцію необхідної ситуації,
задавши певні вихідні умови. Окрім цього, наразі наявна
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можливість провести зустрічі з провідними науковцями в
онлайн-форматі, спілкуватися з однодумцями з різних країн.
Безумовно це створює умови для розширення світогляду та
ознайомленню різних підходів до одного і того ж питання, що
сприяє розвитку уяви та усвідомленню можливостей
проводити різні комбінації, які іноді можуть здаватись
абсурдними, а на практиці несподівано дають оптимальний
результат, що безумовно сприяє підвищенню рівня
креативності особистості.
Проте, сьогодні в освітній галузі наявні певні
суперечності, які стримують розвиток креативності школярів.
Більшість з них стосуються навчальних програм, до яких
прив’язаний вчитель. Адже під час уроку педагог не має
багато часу щоб відволікатися від основної тематичної лінії,
заглиблюючись у різні припущення, які висловлюють учні.
Якщо вчитель зацікавлений у практиках генерування різних
ідей учнями та обговорення їх подальших перспектив, оцінки
їх з різних точок зору, він може як мінімум дати можливість і
дітям і собі подумати над цією темою до наступного уроку.
Обговорюючи такі ідеї разом з учнями, педагог актуалізує їх
мислення, формуючи у ньому усвідомлення, що будь-яка ідея
варта на увагу і важливо не зупинятись на покращенні таких
ідей, доки не буде досягнуто необхідної мети. Це створює
умови для оцінки ідеї з практичної точки зору, яка включає
можливість реалізації та користь від результатів, отриманих у
випадку її втілення[2].
Такий підхід звичайно зацікавить дітей, але займе певну
частину вільного часу педагога. Не усі вчителі сьогодні готові
витрачати свій вільний час у такий спосіб, а деякі взагалі
впевнені, що не варто відхилятись від запланованих тем на
обговорення незрозумілих пропозицій.
Окрім цього існує багато умов, які сприяють розвитку
креативності в освітньому середовищі. До найбільш
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ефективних науковці відносять роботу в команді (у результаті
групою вирішується проблема, яку окремо учасники
вирішити не можуть), відсутність формального оцінювання
(рішення, яке не орієнтується на шаблон), проведення
дискусії (створення умов, для виникнення нових
комбінованих ідей), формування мотивації до вирішення
заданої проблеми (працювати в задоволення а не з примусу).
На ринку праці сьогодні існує чимало спеціальностей,
вимоги до кандидатів на які включають у себе креативну
складову. Працедавці готові платити
більше коштів
працівникам, які можуть створювати нові інноваційні
продукти, вирішувати виклики, кризові ситуації, які в
сучасному сьогоденні трапляються все частіше і не мають
класичних рішень [3]. Чим гнучкішою буде здатність до
різнопланового мислення, вищим рівень креативності, тим
більше передумов для того, щоб особистість стала успішною.
Наша держава розуміє виклики сьогодення і у відповідь
на них впроваджується програма Нова українська школа
(НУШ), яка покликана їх вирішити. Сьогодні за програмою
НУШ навчаються учні 1-4 класів. Проте, окрім молодшої
школи креативність варто розвивати і в інших учнів
середньої, старшої школи, не чекаючи, поки сьогоднішні
третьокласники подорослішають. Важливо забезпечення
пріоритету розвитку креативності в освітніх програмах для
учнів, студентів, слухачів, які отримують додаткову освіту
або другу вищу освіту в навчальних програмах на
державному рівні.
Окрім цього варто проводити певні
заохочення до креативної поведінки під час уроків як учнів
так і педагогів. Важливо, щоб учасники освітнього процесу не
побоювались висловлювати свої рішення, міркуючи про
соціальні наслідки, а навпаки мали сміливість говорити про
власне рішення, навіть якщо воно суттєво відрізняється від
стандартного, але допомагає вирішити поставлене завдання.
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Передбачити практичну реалізацію кращих проектів для
демонстрації значимості креативних розробок та підвищення
власної самооцінки винахідника.
Список використаних джерел:
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МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
В основі процесів побудови освітніх моделей лежить
моделювання.
Даний
процес
служить
дослідним
інструментарієм для вивчення окремих аспектів і
властивостей прототипу, що дозволяє виявити у вигляді так
званої моделі зображення самого об’єкта пізнання.
Модель (від лат.) - міра, мірило, зразок, норма.
Метод моделювання є ефективним для обґрунтування
механізму формування професійних компетентностей
майбутніх фахівців.
Моделювання, як методологічний принцип і метод
наукового пізнавання, розглядається у різних наукових
напрямках. Так, наприклад, науковці О. Овчарук, О. Пометун
та ін. розглядають даний метод у теорії професійної
компетентності.
У найзагальнішому і найбільш поширеному визначенні
моделювання означає матеріальне, або уявне імітування
реально існуючої системи шляхом створення спеціальних
аналогів (моделей), в яких відтворюються принципи
організації та функціонування цієї системи.
Моделювання це процес створення та дослідження
моделі, а модель – засіб, форма наукового пізнання [1].
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Спираючись на дослідження вчених та матеріали
власних досліджень, можемо припустити, що модель
професійних компетентностей майбутнього фахівця має
складатися з цілого ряду взаємопов'язаних компонентів: мети,
підходів, принципів, основних напрямів, організаційних
форм, методів навчання і виховання, засобів, результату.
Так, для того, щоб успішно реалізувати поставлену мету
необхідно визначити відповідні завдання, як наприклад:
- формування у майбутніх фахівців відповідних
(теоретичних
і
технологічних)
знань,
соціальних,
пізнавальних, організаційних і спеціальних здібностей, що
дозволяють їм успішно здійснювати професійну діяльність;
- формування у них умінь і навичок, які розкривають
змістовну сторону професійної діяльності;
- організація відповідного освітнього середовища
засобами сучасних інформаційних і педагогічних технологій;
- вироблення у майбутніх фахівців потреби в
саморозвитку професійної компетентності;
- здійснення моніторингу процесу формування
професійної компетентності у майбутніх фахівців [2].
Важливими компонентами для розроблення моделі
формування професійних компетентностей є підходи та
принципи. У педагогічній теорії підходи, як і принципи
можуть бути різні і залежать від фаху, професійного
спрямування майбутніх фахівців. Модель формування
професійної компетентності у майбутніх фахівців може
розглядатись, як приклад, з позицій системного, особистіснодіяльнісного, компетентнісного, середовищного підходів
тощо.
Поряд підходами важливим компонентом розробленої
моделі формування професійних компетентностей майбутніх
фахівців є принципи. Так, можемо розглядати принципи
системності, колективності, систематичності й послідовності,
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комплексності, активності, діяльності, єдності теорії і
практики тощо.
Модель має містити змістово-процесуальний блок, що
включає зміст, форми, методи, засоби, технології, етапи
формування професійної компетентності у майбутніх
фахівців, визначає всю сукупність формованих відносин,
ціннісних орієнтацій, досвіду діяльності та спілкування,
знань.
Провідною проблемою формування професійних
компетентностей майбутніх фахівців є зміст їх підготовки.
Змістовний компонент дозволяє орієнтувати освітній процес
на формування професійної компетентності майбутніх
фахівців. Він передбачає організацію процесу навчання з
урахуванням професійної спрямованості навчання в змісті
навчальних дисциплін і включає в себе моделювання
професійних ситуацій, дослідження ефективності прийняття
рішення, моделювання та аналіз результатів професійної
діяльності, проектування інформаційних систем.
Формування професійних компетентностей у здобувачів
вищої освіти безпосередньо залежить від правильного вибору
форм, методів і засобів організації навчального процесу.
Форми навчання: (традиційні та інноваційні) лекції,
практичні заняття, лабораторні та самостійні роботи,
практична підготовка, електронні методичні матеріали,
навчальні та наукові конференції, екскурсії, тренінги,
студентське наукове товариство, віртуальні консультації
тощо.
Методи навчання включають різноманітні прийоми, які
є їх складовими частинами. У практиці освіти застосовуються
такі методи, як наприклад: словесний, наочний, практичний.
Залежно від характеру пізнавальної діяльності здобувачів по
засвоєнню
матеріалу,
виділяють
методи
навчання:
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного
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викладу,
частково-пошуковий
(або
евристичний),
дослідницький.
До
компонентів
моделі
процесу
формування
професійних компетентностей у майбутніх фахівців
відносяться засоби навчання, як-то статистичні, динамічні,
що в своїй сукупності утворюють єдину цілісність навчально-методичний комплекс, який успішно працює в
умовах широкого використання нових інформаційних
технологій.
Кінцевий компонент проектованої дидактичної системи результат. Результативна спрямованість побудованої моделі це стрижнева системна закономірність, яка дозволяє
сукупності всіх елементів стати цілісним організованим
утворенням від постановки мети до отримання певного
результату.
Отже, всі елементи моделі формування професійних
компетентностей майбутніх фахівців взаємопов'язані і
взаємозумовлені, що підтверджує її цілісність і системність.
Розробка моделі забезпечує умови для повноцінного розвитку
особистості, що є можливим тільки через кардинальне
оновлення педагогічних основ освітнього процесу, всіх його
елементів, що обумовлює в результаті формування
компетентності здобувачів вищої освіти, як результату
формування професійних компетентностей майбутніх
фахівців.
Очікуваний результат впровадження моделі - досить
високий рівень сформованості професійних компетентностей
майбутніх фахівців.
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CATALYTIC COMPOSITE MATERIALS BASED ON
TITANIUM DIOXIDE (IV) IN TECHNOLOGIES
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM
MAN-MADE POLLUTION
At the time of rapid development of new trends in energy,
microelectronics, environmental protection technologies, the
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creation of compact equipment and devices is impossible without
the use of the latest materials with a wide range of functional
properties. One of the ways to create such materials is the
formation of thin layers of electrolytic or composite coatings on
the surface of traditional structural materials [1]. Due to this, it is
possible to increase the strength characteristics, increase the
temperature range of use, and give the treated materials a range of
new valuable properties. Multicomponent electrolytic alloys or
nanocomposites are used to expand the possibilities of using such
materials.
One of the current global trends in functional electroplating
is the production of composite materials using non-stationary
modes of electrolysis or plasma-electrolytic oxidation (PEO).
Their feature is the formation of multiphase systems containing
particles of different nature and sizes. In this way, the synthesized
coating has increased operational properties (hardness, wear
resistance, corrosion resistance). By doping composites with
various components, it is possible to obtain the target properties
(anti-friction, magnetic, catalytic) of the obtained coatings [1, 2].
The advantages of these technologies include insignificant
material costs for carrying out work; formation of coatings of a
given thickness with a minimum allowance for mechanical
processing and increased functional properties; the possibility of
automating the process with simultaneous processing of a
significant number of details, which in total significantly reduces
the cost of the technological process. This determines the
prospects and wide application of composites in various
industries.
It should be noted that the use of coatings with composites
and multicomponent alloys as materials for catalytic neutralizers
of toxic emissions [3] gave a new impetus to solving the problem
of the synthesis of non-platinum catalysts for the needs of the
chemical industry, eco- and energy technologies.
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However, the bottleneck of these technologies currently
remains the problem of controlled electrolytic synthesis of
catalytic materials. This is explained by the fact that such
functional materials require high specific surface area and
preservation of activity under operating conditions (high pressure
and temperature). At the same time, the range of materials used as
carriers of the catalytic layer is very limited.
Therefore, the development of methods of electrochemical
synthesis of catalytic composites and flexible control of the
composition and, accordingly, functional properties of such
materials is an urgent task.
Synthesis of nanocomposites was carried out by PEO alloys
OT4-1. Formation was carried out from complex diphosphate
electrolytes with the addition of salts of transition and refractory
metals. Formation of coatings was carried out at the temperature
of the electrolyte 25-30°С. The current density was 1,0–5,0
А/dm2, voltage – 90–110 В, formation time 15–30 min. The
surface of the samples was prepared by mechanical processing,
degreasing, etching and washing. Surface morphology was
analyzed using SEM ZEISS EVO 40XVP. The chemical
composition of the coatings was studied using a spectrometer
Oxford INCA Energy 350. The topography of the surface layers
was studied by AFM NТ-206. X-ray phase analysis was
performed on a DRON-2 diffractometer. The catalytic properties
were evaluated by analyzing the photo destruction of the model
compound (methyl yellow-hot dye, МYH).
As a result of a complex of experimental studies, it was
shown that the introduction of salts of transition and refractory
elements into the composition of the working diphosphate
electrolyte allows the formation of composite coatings. The
resulting composite layer is uniform. Its color depends on the type
of doped component. There is also a change in the morphology of
the surface layer of the synthesized materials. The coating
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becomes more developed, although the toroidal structure inherent
in titanium oxide remains.
By varying the specified range of PEO current densities, it is
possible to synthesize a coating with a dopant metal content of
3.0–4.0 wt.%.
The topography of the surface layers on the titanium alloy
depends on the doping component. Thus, the TiO2 coatings
formed in the diphosphate solution are unevenly rough. The size
of the formed grains on the surface is 400-500 nm. When
incorporating additional components, in particular ZrO2, a
transformation of the surface topography of the synthesized
coating is observed. The surface layer becomes finely crystalline
and consists of many sharp grains 150-200 nm in size. Such a
structure is characterized by the maximum degree of development
among the studied materials.
Taking into account the analysis of the chemical
composition of the coatings, it can be predicted that the formed
structures are remelts of the base metal (Ti) and components of
the electrolyte, including oxides of dopant metals.
Confirming the results of the study of the morphology and
topography of the surface layers, the Hausdorff-Bezykovich
fractal dimension (DF). The formed composites have DF in the
interval from 2 to 3, which characterizes them as threedimensional with a complex surface relief. This is positive for the
catalytic activity of the synthesized materials [4].
Testing of the catalytic properties of the obtained
composites using MYH shows that the coating TiO2 exhibits
photocatalytic activity at the level of 51.0%. At the same time,
doped composites exhibit higher photodestruction rates by
10-30%. Moreover, in this case, a synergistic effect is observed,
since the synthesized material demonstrates a superadditive
increase in photocatalytic activity relative to individual titanium
oxide.
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The given data indicate a high catalytic activity and the
possibility of using composites based on TiO2 for the photocatalytic
destruction of a number of organic compounds. This gives reason to
consider such materials promising for use in environmental
protection technologies from man-made pollution [5].
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APPLICATION OF THE SCALING THEORY TO
DETERMINE THE PRESSURE IN THE NEARCRITICAL CO2 REGION
The phase transition in the critical region of a real gas is one
of the most important problem in physical thermodynamics. It is
not possible to determine the thermodynamic functions of the
working fluid and their derivatives using analytical equations of
state without additional assumptions and with satisfactory
accuracy due to the singular nature of the critical point. Progress
in the development of theoretical concepts based on the
fundamental ideas of scale in-variance and the re-normalization
group led to the conclusion that critical exponents are effective in
using scaling equations to find the thermodynamic functions of
the working fluid in the near-critical region. However, the
presence of a large number of adjustable constants, individual for
each working fluid, makes most of the scaling equations of state
not universal [1]. Features of the thermodynamic functions of
liquids at their critical points cannot be described by the
analytical, classical cubic equations of state used to compile tables
of these functions. They can be described by scaling equations,
but they are only accurate near the critical point. It is shown that
the parametric version of Schofield's scaling equations can be
combined with the analytical equation in such a way as to provide
an accurate representation of the thermodynamic functions for all
values of density and temperature. The method has been
demonstrated for carbon dioxide and methane. The results are
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unsatisfactory near the critical point, where the Helmholtz free
energy, and hence pressure, etc., are not analytic functions of p
and T. the Waals) critical point, which is only a qualitatively
correct description of the real situation. It is known that the actual
behavior of functions near the critical point is practically the same
for all liquids and is well described by scaling equations, which
currently exist in several versions. These equations are useful only
near the critical point, since their form is completely unacceptable
at other densities and temperatures; for example, the pressure is
not equal to zero at zero density [2].
The solution to this problem was the creation of hybrid
equations of state, in which the analytical and scaling parts are
combined by the function of the probability of damping
temperature and density fluctuations. The scaling equation of state
asymptotically close to the critical point is transformed into an
analytical equation of state away from it. The article [3] proposes
an equation of state that contains the scaling and classical cubic
equations of state in the near-critical region of carbon dioxide.
The task of the study is to determine the main thermodynamic
parameters with the smallest error compared to experimental data
for CO2 in the near-critical region from 300 K to 305 K. A
correlation equation is proposed for scaling the analytical part of
the equation of state (Redlich-Kwong-Aungier equation of state),
which is associated with scale part of the equation of state as a
function of damping temperature and density fluctuations. The
results obtained for pressure, enthalpy, and entropy in the nearcritical region showed good agreement with the experimental data,
which ensures the applicability of the proposed method in the
near-critical region, limited by the temperature range from 300 to
305 K. Selected as the base data required to validate the method
was used the data from the mini-REFPROP (Reference Fluid
Thermodynamic and Transport Properties) program. MiniREFPROP is a free and abbreviated sample of the full version of
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the NIST REFPROP software. The program was developed by the
National Institute of Standards and Technology (NIST), calculates
the thermodynamic properties of only pure substances.

Fig.1
Isotherms
for
Fig. 2 Isotherms for
different RKA modifications. different RKA modifications.
Temperature 304.11K
Temperature 304.13K
Figure 1 and Figure 2 show isotherms for temperatures of
304.11 K and 304.13 K, passing in the immediate vicinity of the
critical point of CO2 (304.12 K). The graphs show that the
pressure obtained as a result of using the hybrid equation of state
(RKA scaled on charts), which has an analytical part in the form
of the Redlich-Kwong-Aungier equation, and a scaling part, is
significantly closer to the base values (mini-NIST).
Due to the simplicity of the form of the analytical equation
of state and the small number of empirical coefficients of the
scaling equation of state, the obtained method can be used for
practical problems of computational aerodynamics without
spending much time on calculations.
References:
1. Анисимов, Михаил Алексеевич, Виктор Абрамович
Рабинович,
and
Вячеслав
Владимирович
Сычев.
Термодинамика критического состояния индивидуальных
веществ. Энергоатомиздат, 1990.

339

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

2. Chapela, Gustavo A., and John S. Rowlinson. "Accurate
representation of thermodynamic properties near the critical
point." Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1:
Physical Chemistry in Condensed Phases 70 (1974): 584-593.
3. Vorobiova, Hanna. Modification of scaled equation of state to
determine the pressure in the CO2 critical region. Technology audit
and production reserves, 2022, 3.1 (65): 12-19.

340

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

Бодюк А.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник,
науковий керівник,
Науково-дослідний заклад «Ресурси»
м. Київ, Україна
РЕСУРСОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ
Сучасний розвиток науково-технічного прогресу
обумовлює видові, кількісні зміни в обсягах і структурах
виробництва металів в Україні, і не тільки в ній. Зростають
показники питомої ваги електрометалургії, все ширше
здійснюється
впровадження
киснево-конверторного
виробництва,
впровадження
прогресивних
локальних
технологій. В результаті підвищується якість металевої
продукції, відносно знижуються затрати на її виготовлення.
Динаміка змін виробництва металевої продукції, зокрема
чавунної, безумовно впиває на потреби видобування залізних
руд, його техніко-технологічного розвитку.
Галузі металургійної діяльності тісно пов’язана з
гірництвом, оскільки воно забезпечує
ці галузі
залізорудними
товарами.
Зауважимо,
що
гірники
забезпечують металургів не сировиною, а товарами. А
металурги вже товари використовують, у цехах як сировину
або ж перепродують. У процесі транспортування залізні руди
належить до вантажів.
Господарська діяльність підприємств у користуванні
надрами, зокрема видобування залізних руд регламентується
Гірничим законом України, у поєднанні з іншими
нормативно-правовими актами, у тому числі з орієнтаціями
на відповідне зарубіжне законодавство [1].
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Безумовно, що господарські показники гірництва і
металургії корелюють між собою. Тому зі змінами у видах і
обсягах гірничого і металургійного виробництва потрібні і
нові методики їх оцінки, дослідження результативності
взаємного впливу на господарську діяльність галузевих
підприємств. Крім того, дуже важливо вимірювати у
кількісних показниках екологічні наслідки їх діяльності,
соціально значимі результати та ін.
Залізні руди як природні речовини за походженням і
мінерали за хімічним станом, їх фізичні властивості та
придатність для сучасного і перспективного господарського
використанням вивчає мінералогія.
За потребово-ресурсною концепцією, як пропонується її
називати, дослідження рудокористування та відображення в
інформаційній формі його результатів логічно висвітлювати
в ресурсометричних оцінках.
Ресурсометрію виробництва металургійної продукції,
зокрема чавуну,
логічно трактувати як процеси
вимірювання, оцінювання та передбачення у кількісних і
кількісно-якісних показниках видобутку надрових ресурсів
залізних руд, господарського їх використання за потребами,
зокрема в якості сировини, обґрунтування рекомендацій по
підвищенню його результативності, для формування іншої
управлінської інформації.
Чавун належить до
залізовуглецевих сплавів, що
вміщують певну кількість домішок і легуючих елементів,
тверднуть з утворенням евтектики. За діаграмою стану
«залізо - вуглець» чавуни, як сплави, містять понад 2,11 %
вуглецю (С). Практично межі вмісту вуглецю прийнято
вважати 2 %. З підвищенням вмісту легуючих елементів ці
межі, як правило, зміщуються в до менших концентрацій С.
Частину
високохромистих,
високосиліцистих,
високоалюмінієвих сплавів заліза, що
містять значну
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кількість евтектики (тип кристалізації розплаву), умовно
відносені до
чавунів, хоча з досить низьким вмістом
вуглецю. За структурної евтектики чавун використовується
винятково ливарниим сплавом. За ступенем евтектичності
виділяються евтектичні, евтектичні і заевтектичні чавуни, за
ступенем графітизації – білі (практично не графітизовані),
вибілені або половинчасті (частково графітизовані) і сірі (у
значній мірі або повністю графітизовані) та за іншими
ознаками, зокрема залежно від кількісних структурних
компонентів.
Ресуросометрію макромасштабно в отриманні для
потреб управлінського аналізу даних логічно розвивати на
профільній статистичній базі, з використанням конкретних
галузевих
матеріалів,
зокрема,
енергоресурсних,
трудоресурсних (мало, на наш погляд, досліджуваних у
надрокористуванні). Динаміка кількісних і відносних
показників виробництва доменного
чавуну світовою
десяткою країн, найбільших виробників чавуну, й загалом у
світі приведені у табл. 1 [2].
Таблиця 1.
Динаміка показників світового виробництва чавуну
№
п/ Країна
п

1

2
3
4

2008 р.
Виробництво,
млн. т

% від світо №
вого вироб п/ Країна
ництва
п

2014 р.
Виробництво,
млн. т

2020 р.
% від №
світо- п/п Країна
вого
виробництва

Китай

543,748

60,53

1

Китай

711,600

60,33 1

Китай

Японія
РФ
Індія

66,943
43,945
29,646

7,45
4,89
3,30

2
3
4

Японія
Індія
РФ

83,870
53,797
51,480

7,11
4,56
4,36

Індія
Японія
РФ

2
3
4

% від світо
Вироб- вого вироб
ництво, ництва
млн. т
900,9 ▲
(з них
КНР –
887,5 ▲,
на Тайвані
13,4▼)
67,8 ▼
61,6 ▼
51,9 ▲
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5

Південна Корея 27,278

3,04

6
7
8
9
10
11

Україна
Бразилія
Німеччина
США
Франція
Інші
Загалом у
світі

2,86
2,81
2,24
2,11
0,9
9,86

25,676
25,267
20,154
18,936
8,105
88,563
898,261

Південна
Корея
6 США
7 Німеччина
8 Бразилія
9 Україна
10 Франція
11 Інші
Загалом у
світі
5

46,898

3,98

29,345
27,626
26,913
24,786
10,866
112,342
1179,523

2,49
2,34
2,28
2,10
0,92
9,52

5 Південна
45,4 ▼
Корея
6 Бразилія
24.5 ▼
7 Німеччина 22,5 ▼
8 Україна
20,4 ▲
9 США
18,3 ▼
10 Туреччина 10,0 ▲
11 Інші
96,1 ▼
Загалом у 1319,4 ▼
світі

3,44 ▼
1,86 ▼
1,71 ▼
1,71 ▼
1,39 ▼
0,76 ▼
7,28 ▼

Показники світового виробництва чавуну мають
тенденцію до зростання: у 2008 р. – 898,3 млн т; у 2014 р. –
1179,5; 2020 р. – 1319,4 млн т.
Найбільші показники цього виробництва належать
Китаю. У трійку найбільших виробників крім Китаю входять
Японія та Індія. Україна виготовляла чавуну: у 2008 р. –
25,7 млн т (питома вага у світовому виробництві 2,86%),
2014 – 24,8 (2,10%); 2020 р. – 20,4 млн т (1,71%).
Наведені кількісні показники нами відносяться до
ресурсорметричних.
До речі, як відомо, добова продуктивність доменної
печі, в залежності від її корисного об'єму, може становити від
2000 т до 10000 т чавуну на добу. Доменна піч після її пуску
працює безперервно 5–6 років, а то й і до 10 років. Потім її
ремонтують і знову експлуатують за призначенням і
потребами у випуску продукції. Ці показники також логічно
відносити до ресурсометричних, під назвою
кількісноексплуатаційних.
Окремо логічно визначати і кількісні показники
конкретних видів продукції, зокрема чавунної. Наприклад,
«Чавунні виливки залишаються найбільш затребуваною
ливарною продукцією для сучасного машинобудування та
металургії. На світовому ринку лиття доля чавунних виливків
складає біля 70% (більше 70 млн т). В Україні, при
щорічному випуску лиття приблизно 40...42 тис. тонн,
чавунні виливки складають більше 50 %» [3].
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Отже, узагальнено, потребуються розробки та
практично значимі обґрунтування понятійного апарату
ресурсометрії про вимірювання, оцінювання та передбачення
у кількісних і якісних показниках видобування надрових
ресурсів залізних руд, господарського їх використання,
виготовлення з них сталі і чавуну за потребами,
обґрунтування
рекомендацій
по
підвищенню
результативності технологічних процесів.
Список використаних джерел:
1. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року
№ 1127-XIV.
2. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Чавун.
3. Іванов В. Г. Розвиток теоретичних основ впливу
технологічних параметрів на структуру і властивості виливків
із сірих чавунів. 05.16.04 – Ливарне виробництво
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук. Дніпро. 2019. https://nmetau.edu.ua/
file/aref_ivanov_13_11_19.pdf.
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МЕТАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО
ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ
Мінеральні добрива утворюються у промисловості
технізовано штучним технологічним синтезуванням речовин
як хімічні препарати. Вони використовуються за потребами
поповнення ґрунтів неорганічними сполуками тобто
технологічно їх підживлення.
Мінеральні добрива різного складу як хімічні речовини
виготовляються у промисловості, тому їх більш логічно
називати
промсільгоспдобривами.
На
шляху
від
промислового підприємства до сільськогосподарського
виробника вони застосовуються як товари, вантажі для
транспортних засобів.
Промсільгоспдобрива
утворюються
за
певними
технологіями
хімічними
процесами
по
наукових
рекомендаціях, випускаються підприємствами у великих
кількостях, різними видами, якостями, транспортуються до
полів і по них розсипаються технічними засобами, порівняно
з органічними мають інші переваги у практиці організації
застосування.
За основним технологічним елементом в складі добрив
виділяють такі види мінеральних: азотні; калійні; фосфорні.
Також виготовляються комплексні препарати живлення, до
складу яких включені кілька основних і другорядних
елементів, потрібних для підживлення ґрунтів. Взагалі, крім
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основних до складу добрив включаються технологічно
багато інших елементів, зокрема і металів.
Мінеральні добрива як джерело різних поживних
елементів для рослин і властивостей ґрунту завдяки тому,
що до їх складу входять азот, фосфор і калій, а також кальцій,
магній, сірка, залізо та інші метали.
Як ресурси поживних речовин для рослин, найбільш
розповсюджені у сільському господарстві калійні добрива. До
їх складу технологічно включають 40% калійної солі, а
також входить не менше 60% згаданого калію, 20% NaCl і
2-3% MgCl.
Органічні добрива також містять азот, фосфор, калій,
кальцій та інші елементи живлення рослин й органічні
речовини, які внесені у комплексі позитивно впливають на
підживлюванні властивості ґрунту.
Мінеральні добрива відрізняються від органічних перш
за все будовою, що не мають чіткої вуглецевої структури,
складаються з розчинних сполук металів (оксидів, солей,
кислот) та інших речовин.
За приклад оцінки вмісту металів у добривах
розглянемо їх склад у використаній соломі.
Як перспективні джерела органічних і мінеральних
речовин для рослин все ширше застосовується солома.
Оскільки, наприклад, за інформацією Івана Шувари, д. с. - г.
н, професора, академіка АН ВО України і МАНЕБ
(Львівський національний аграрний університет), з внесенням
технічними засобами 1 т соломи в ґрунт надходять такі
поживні складники: органічні – 800 кг, азот – 3,5–5,5;
фосфор – 0,75–1,75; калій – 5,5–13,75; кальцій – 2,25–9,25;
магній – 0,5–1,75; сірка – 1,25–2; мідь – 3 кг. Крім того,
вносяться мікроелементи: бор, цинк, молібден, марганець,
кобальт та інші метали. Для господарств відпадають
традиційні виконувані технічними засобами роботи з
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скиртування соломи, перевезення, утворення і використання
гною та інші, відповідно і матеріальні затрати
(https://agronomy.com.ua/statti/800-vykorystannia-solomy-iakorhanichnykh-dobryv.html). Хоча не слід забувати, що гній з
соломи належить до дуже потрібних органічних добрив.
У числі наведених хімічних елементів частина з них
належить до металів. Так, калій (K), кальцій (Ca) і магній
(Mg) як хімічні елементи – метали сріблясто-білявого
кольору. Тільки названі елементи і мідь у тонні соломи
кількісно оцінюються кілограмами тобто надто значимими
показниками у підживленні ґрунтів.
Потреби рослин в залізі визначається його здатністю
змінювати ступінь окислення, сприянням завдяки його іонам
переміщуватися електронам по рослині, оскільки по ній
вони не можуть рухатися самостійно. Залізо якраз і є їх
біотехнологічним, як пропонується називати, переносником.
Рослина має декілька механізмів споживання заліза, зокрема,
природне хелатування (вид склеювання іони класу а
молекули на іони металів). До речі, металатні хелати надто
значимі для процесів внесення металів в ґрунти, далі, і для
поглинання та накопичення металів рослинами і
мікроорганізмами. Як поживна речовина залізо входить до
складу різних мінералів, зокрема
до найбільш
розповсюджених – гематиту.
Отже, чим більше вноситься, безумовно технічними
засобами, в ґрунти промсільгоспдобрив, тим більше металів
за потребами споживається рослинами для свого росту, тим
вищий рівень металізації ґрунтів.
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Кириленко С.А.
завідувач лабораторії будівельно-технічних досліджень
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України
м. Харків, Україна
КАПІТАЛЬНІСТЬ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
Віднесення об’єкту до капітальних або некапітальних
має вагоме значення у відносинах, пов’язаних з виникненням,
переходом та припиненням права власності на ці об’єкти.
Основними критеріями віднесення будинків, будівель, споруд
будь-якого призначення до об’єктів капітального будівництва
є: наявність ознак нерухомості; проходження етапів
будівельного процесу; експлуатація достатньо довготривалий
час. Відповідно, критеріями відмежування некапітальних
об’єктів будівництва є відсутність у них ознак нерухомого
майна; відсутність етапності будівельного процесу; окремий
порядок розміщення; тимчасовий характер використання.
Відсутність уніфікованого підходу до визначеності
об’єктів капітального будівництва, чітких критеріїв у
розмежуванні об’єктів капітальних від некапітальних може
призвести до помилок та суб’єктивізму при визначенні
статусу об’єктів.
Правила відмежування нерухомого від рухомого майна
визначені законодавчими та нормативними актами.
Належність об’єктів до нерухомого майна, капітальних
будівель та споруд, до певного класу наслідків
(відповідальності) потребує оформлення різних пакетів
дозвільних документів: на стадії розробки проектної
документації
визначає
стадійність
проектування,
необхідність проведення експертизи проектної документації,
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на стадії будівництва – отримання необхідних дозволів,
прийняття
завершених
будівництвом
об’єктів
в
експлуатацію.
Законодавством встановлений нагляд (контроль) за
будівництвом капітальних об’єктів, особливий порядок
введення об’єкта в експлуатацію та державна реєстрація в
якості нерухомого майна. Для об’єктів некапітального
будівництва, така етапність відсутня, але характерний
певний порядок їх розміщення, що визначається Законом
України «Про благоустрій населених пунктів», «Порядком
розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької діяльності» та іншими підзаконними
актами. Додатковою ознакою розмежування об’єктів
капітальних від некапітальних є тимчасовий характер
використання останніх.
На сьогоднішній час нормативно-правові акти не
містять чіткого сформованого визначення поняття
«капітальність» та ознак, за якими можливо віднести
будівлю чи споруду до відповідного класу капітальності.
З аналізу визначень та понять, які наведені у
нормативно-правових актах, можливо узагальнити таке
визначення
капітальності
об’єктів
будівництва:
капітальність
будівель
і
споруд
–
комплексна
характеристика, що містить показники їх довговічності,
вогнестійкості та рівня вимог, тобто це – сукупність
основних властивостей, притаманних будівлям в цілому, що
визначає їх національно-господарську і містобудівну
значимість. Також, з цим терміном пов'язують міцність,
функціональність і термін експлуатації будівлі чи споруди.
Відповідно до СНіП I-2 [1]:
«Капітальність будівель, споруд - узагальнена
характеристика ступеня надійності будівель або споруд».
«Клас будівлі - показник капітальності будівлі, що
характеризується ступенем його вогнестійкості, довговічності
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основних конструктивних елементів і якісним рівнем
виконаних будівельних робіт».
Відповідно до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» [2]:
1. Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд
(далі - клас наслідків) - це характеристика рівня можливої
небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно або
періодично
перебуватимуть
на
об'єкті
або
які
знаходитимуться зовні такого об'єкта, матеріальних збитків
чи соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації
або з втратою цілісності об'єкта.
ДБН В.1.2-14-2009 [3] затверджено загальні принципи
надійності та конструктивної безпеки в будівництві, нормативно
визначено поняття «клас наслідків (відповідальності) об’єкта
будівництва» та встановлено характеристики можливих наслідків
від відмови будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури, а ДСТУ Н Б В.1.216:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та
категорії складності об’єктів будівництва» [4] установлено
відповідні вимоги та рекомендації.
Важливе значення для вирішення судами справ,
пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням права
власності, відповідно до чинного законодавства, має
правильне визначення належності об’єкта до рухомого або
нерухомого майна.
Відповідно до Цивільного Кодексу України [5] до
нерухомих речей належать земельні ділянки, а також об’єкти,
розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
Відповідно рухомими речами є речі, які можливо вільно
переміщувати у просторі.
З нерухомим майном тісно пов’язано таке поняття як
капітальність, клас капітальності будівлі чи споруди.
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Нормативно-технічна література
не дає
чітко
сформульованого пояснення ознак капітальності будівельних
об'єктів. Проте, з цим терміном пов'язують міцність,
функціональність і термін експлуатації будівлі чи споруди.
В ході досліджень і обстежень встановлюється цілий
ряд критеріїв, за якими можливо віднести будівлі і споруди
до нерухомого майна, зокрема встановлюється наявність
зв’язку об’єкта з землею та можливість їх перенесення без
знецінення та зміни призначення та встановити клас
капітальності.
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Климась Р.В.
начальник відділу досліджень,
статистики пожеж та надзвичайних ситуацій
науково-дослідного центру протипожежного захисту
Інститут державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту
м. Київ, Україна
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗНИЖЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО
МАСЛА ВІД ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ГРАВІЙНОЇ ЗАСИПКИ У МАСЛОПРИЙМАЧІ
ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ
Трансформатори
є
одними
із
найбільш
пожежонебезпечних видів обладнання на будь-якій
електропідстанції. Вони можуть містити від 200 л до 60 тон
мінерального
масла.
Масло
у
таких
установках
використовується у якості охолоджувача. Розливання
трансформаторного масла та його горіння сприяє
подальшому розвитку пожежі й її поширенню територією
підприємства.
Припинення й обмеження поширення горіння
трансформаторного масла та його охолодження до безпечної
температури [1] досягається застосуванням системи
вогнеперешкоджання, що складається з маслоприймача,
масловідводів і вогнезагороджувача, в якості якого
використовується маслозбірник із металевою решіткою,
поверх якої улаштовано гравійну засипку.
З метою попередження розвитку таких пожеж
застосовують норму Правил улаштування електроустановок [2]
щодо встановлення маслонаповнених трансформаторів у
маслоприймачі, дно якого має бути засипаним чистим гравієм
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чи промитим гранітним щебенем з частками розміром від
30 мм до 70 мм і товщиною засипки не менше ніж 250 мм.
Разом із тим, гравій чи щебінь унаслідок впливу
оточуючого середовища постійно забруднюється, чим
погіршує свою пропускну й охолоджувальну здатність; це
зумовлює його періодичне збирання, промивання, сушку,
засипку, що є трудомістким й економічно затратним.
Тож, визначені в [2] конструктивні та геометричні
параметри маслоприймачів можуть бути предметом для їх
удосконалення. А проведення досліджень, спрямованих на
розкриття
закономірностей
зниження
температури
трансформаторного масла від геометричних параметрів
гравійної засипки маслоприймача, є актуальним науковим
завданням, вирішення якого стане підґрунтям для підвищення
ефективності системи вогнеперешкоджання маслонаповнених
трансформаторних підстанцій в умовах пожежі.
У роботі [3] за результатами математичного
моделювання встановлено, що трансформаторне масло
температурою у 250 °С на вході в шар гравійної засипки
маслоприймача при проходженні через вогнезагороджувач з
геометричними розмірами 1500 × 250 мм охолоджується до
температури 148 °С.
Для визначення залежності зниження температури
трансформаторного масла від геометричних параметрів
гравійної засипки у маслоприймачі трансформаторної
підстанції, з урахуванням запропонованих математичних
моделей
[2],
було
проведено
повний
факторний
обчислювальний експеримент.
Повний
факторний
експеримент
найчастіше
реалізується серед методів активного експерименту. При
використанні повного факторного експерименту метою
дослідника є, як отримати лінійну математичну модель
процесу, так і визначитися з подальшою стратегією
проведення експерименту [4].
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Найбільшого поширення набули експерименти, в яких
фактори варіюються на двох рівнях, тобто експерименти типу 2k.
Планування, проведення й обробка результатів складається з
таких етапів: вибір залежних і незалежних змінних (факторів);
кодування незалежних (вхідних) чинників; складання планматриці експерименту; рандомізація дослідів (їх реалізація у
випадковому порядку); реалізація плану експерименту;
розрахунок та оцінка значимості коефіцієнтів моделі; перевірка
адекватності отриманої моделі.
Зокрема, у сфері пожежної безпеки у роботі [5] на
прикладі обґрунтування параметрів флегматизування азотом
горючого газового середовища представлено розроблену
методику, що поєднує елементи експериментальних
досліджень і розрахунків у співвідношенні достатньому для
одержання достовірних результатів за порівняно невеликих
працевтрат, із застосуванням числових методів [6] у
запропонованій математичні моделі.
У роботі [7] з використанням методу факторного
експерименту отримано математичну модель визначення
категорій промислових приміщень за вибухопожежною та
пожежною небезпекою для дільниці приготування фарби, що
дозволяє оцінити вплив різних факторів на значення
розрахункового
надлишкового
тиску
вибуху
ΔP
стехіометричної пароповітряної суміші у замкнутому об’ємі.
Багатофакторний аналіз, предметом якого було
підприємство електричних мереж, застосовувався в праці [8]
для попереднього проектного вибору альтернативних
варіантів обладнання когераційних теплоелектростанцій та
оцінювання їхньої інвестиційної привабливості.
У цій роботі для проведення повного факторного
обчислювального експерименту попередньо було визначено
такі параметри: ширина гравійної засипки (d), висота
гравійної засипки (h), ухил маслоприймача у бік маслозбірника
(i). Інтервали показників визначених параметрів варіювали: для
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ширини гравійної засипки від 500 мм до 2000 мм; для висоти
гравійної засипки від 150 мм до 450 мм; для ухилу
маслоприймача від 0,005 м/м до 0,05 м/м.
Тип регресійної залежності зниження температури
трансформаторного масла від ширини гравійної засипки,
висоти гравійної засипки й ухилу маслоприймача має вигляд
рівняння (1):

y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x1 x2 + b5 x1 x3 + b6 x2 x3 + b7 x1 x2 x3 , (1)
де: x1, x2, x3 – показники, що враховують обрані
параметри;
b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 – константи рівняння числової
регресії.
Для визначення констант рівняння числової регресії
проведено вісім чисельних експериментів за складеною для
цього матрицею планування, наведеною у таблиці 1.
Таблиця 1
Матриця планування повного факторного
експерименту для побудови математичної моделі
№
експерименту
1
2
3
4
5
6
7
8
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x1

x2

x3

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

x1 , x2 x1 x3 x2 , x3
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

x1 , x2 ,
x3
+
+
+
+
-
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Таким чином, за допомогою попередньо розробленої
комп’ютерної моделі [3] для кожного експерименту
розраховано значення температур трансформаторного масла у
місці зливу в аварійну ємкість залежно від геометричних
параметрів
гравійної
засипки
у
маслоприймачі
трансформаторної підстанції для всіх обраних значущих
параметрів і проектних сценаріїв пожежі розливу масла, що
наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Розрахункові значення температур
трансформаторного масла залежно від геометричних
параметрів гравійної засипки у масло приймачі
Номер
експерименту
Значення температур
трансформаторного
масла, °C

1

2

98

3

4

5

6

169 193 229 241 248

7

8

108

250

Використовуючи отримані дані та формули (2),
визначено константи рівняння числової регресії, наведені у
таблиці 3.
b0 =
b3 =

1
N
1
N

∑

N

i =1

∑

N

i =1

θi ;

b1 =

i ⋅θ i ;

b6 =

1
N

b4 =

∑

N

i =1

1
N

1
N

hi ⋅ θ i ;

∑

d ⋅θ i ;

b2 =

1
N

∑

N

dh ⋅ θ i ;

b5 =

1
N

∑

N

N

i =1

∑

N

i =1

b7 =

1
N

∑

N

i =1

i =1

dhi ⋅ θ i ,

i =1

h ⋅θ i ;
di ⋅ θ i ;

(2)

де: N = 8 – кількість проектних сценаріїв згідно з
планом експерименту;
d, h, i – значення параметрів згідно з матрицею
планування (табл. 1);
θ – значення температури трансформаторного масла (табл. 2).
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Таблиця 3
Константи рівняння числової регресії
Коефіцієнт
b0
b1
b2
b3
b4
b5
Значення 333,8 -0,16 -0,21 -847,8 -3,9·10-4 2,52

b6
-0,1

b7
-8,4·10-3

Таким чином, за результатами проведеного повного
факторного експерименту з використанням запропонованих
математичних моделей уперше встановлено, що залежність
зниження температури трансформаторного масла від
геометричних параметрів гравійної засипки у маслоприймачі
трансформаторної підстанції має вигляд рівняння (3):
θ = 333,8 − 0,16d − 0,21h − 847,8i + 0,00039dh + 2,52di − 0,1hi − 0,0084dhi ,
(3)
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«Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»
Міністерства юстиції України
м. Харків, Україна
ОСНОВНІ ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ (УТЕПЛЕННЯ) БУДІВЕЛЬ
На теперішній час питання про ефективність
використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні
спрямоване на зменшення споживання енергії в будівлях. З
метою скорочення витрат виділяються державні кошти для
утеплення фасадів (теплоізоляційної оболонки) будівель,
модернізації інженерних систем. Особлива увага наразі
приділяється до утеплення будівель соціальної сфери, таких
як: дошкільні дитячі заклади та загальноосвітні заклади,
заклади соціальної сфери.
При цьому перевірка якості проведених будівельних
робіт з утеплення (термомодернізації) будівель проводиться
не завжди. Слід також відмітити, що енергетичний паспорт на
таку будівлю складається також вкрай рідко.
Оскільки, енергетичний паспорт є однією із основних
складових при перевірці якості проведених робіт з
енергозбереження теплової оболонки будівлі, модернізації
теплового пункту та інших передбачених проектних рішень
його наявність повинна бути обов’язковою.
Енергетичний паспорт будівлі – це документ в якому
повинна бути відображена інформація, як про геометричні
розміри об’єкту так і про теплотехнічні, енергетичні
характеристики огороджувальних конструкцій відповідно до
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нормативно-правових актів у галузі будівництва та
нормативних документів, згідно з якими встановлюється
відповідність їх до вимог.
Згідно з ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «4.4. Розділ
«Енергоефективність» складають проектні організації під час
розроблення проекту та прив’язування його до умов
конкретного будівельного майданчика на стадії «Проект» або
«Робочий проект» у залежності від категорії складності
будинку згідно з ДБН А.2.2-3», вказано в [1, С. 1].
Енергетичний паспорт на будівлю при новому
будівництві має бути складовою проектної документації,
відповідно до заданих об’ємно-планувальних та технічних
характеристик об’єкта будівництва.
При
проведенні
капітальних
ремонтів
або
реконструкції в існуючих будівлях для складання вказаного
паспорту необхідно проводити енергетичний аудит. Для
цього в ході обстеження оглядаються всі огороджуючі
конструктиви та робиться тепловізійна зйомка –
тепловізором. Данною зйомкою проводиться збір інформації
про місця тепловтрат при цьому фіксується та відображається
розподіл температур.
Розроблення та складання енергетичного паспорта
будинків при новому будівництві, капітальних ремонтах та
реконструкції регламентується настановою ДСТУ-Н Б
А.2.2-5:2007 [2].
В сучасному світі вкрай важливе значення має саме
збереження енергетичних ресурсів. Тому контроль якості
проведених робіт з термомодернізації будівель виходить на
перший план в галузі будівництва.
Адже не завжди навіть проведені роботи по утепленню
фасадів будівель виконуються якісно та в повному обсязі у
відповідності з проектною документацією. При перевірці
якості проведених робіт необхідно враховувати, що
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застосовані матеріали не завжди повною мірою відповідають
заявленим техніко-економічним параметрам відображеним в
проектній документації.
Виконавці робіт, тобто підрядники в цілях економії
іноді застосовують не якісні матеріали або такі які не повною
мірою
відповідають
заявленим
техніко-енергетичним
характеристикам проектної документації.
З метою впевненості в якості застосованих
будівельних матеріалів, необхідно вимагати від виконавця
робіт документи, що підтверджують їх якість. Тобто,
наявність сертифікатів відповідності, що підтверджують
відповідність виробів вимогам нормативних документів та їх
технічних умов.
Статтею 13 Закону України «Про технічні регламенти
та оцінку відповідності» вказано, що в держаній системі
сертифікації є поділ на обов’язкову та добровільну
сертифікацію продукції [3 С. 37].
Щодо складу будівельних матеріалів можна вказати
наступне, що при здійсненні багатошарової огороджувальної
конструкції
необхідно
розраховувати
тепло-фізичні
характеристики застосованих матеріалів, таким чином, щоб
як вказано в [4 С. 3] вони відрізнялись один від одного не
менше ніж на 20%.
При цьому слід мати на увазі, що багатошарова
конструкція теплоізоляційної оболонки розташовується
таким чином щоб з внутрішньої сторони конструкції
розташовувались шари матеріалів з більш високою
теплоємністю,
теплопровідністю
та
опором
на
паропроникнення.
Зовнішні
огороджувальні
конструкції
з
світлопрозорими частинами не бажано проектувати більшою
площею ніж це встановлено нормативними актами щодо
освітленості та інсоляції приміщень. Це значно знизить
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тепловтрати в зимовий період часу та забезпечить зменшення
тепло надходжень в літній період.
Як відомо з [4 С. 9] «необхідний клас енергетичної
ефективності будівлі задають у завданні на проектування, але
у всіх випадках не нижче ніж клас «С».
Особливо в проведених роботах по утепленню
(термомодернізації) оболонки конструкцій будівель важливо
дотримання
всіх
технологічних
характеристик
та
послідовність виконання запроектованих робіт.
Оскільки, проектна документація має основоположний
характер відхилення від заданих вимог не повинно
відбуватися. Всі запроектовані технічні характеристики
мають точно впроваджуватися. В разі виробничої
необхідності відхилення від проектних рішень повинні в
обов’язковому порядку узгоджуватися з проектними
організаціями, розробниками відповідних проектів.
Законом України «Про енергетичну ефективність
будівель» розглянуто питання державної підтримки заходів із
забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності
будівель, а також передбачено план збільшення кількості
будівель з близьким до нульового рівня споживання
енергії [5].
Запровадження
комплексної
термомодернізації
будівель має забезпечувати достатній рівень економії
паливно-енергетичних ресурсів, а також покращувати
мікроклімат всередині приміщень. Якісно виконані роботи по
утепленню створюють комфортний температурний режим в
зимовий період, сприяючи утриманню тепла та забезпеченню
оптимальних параметрів мікроклімату в приміщеннях в
літній період.
Якісно
проведені
роботи
з
комплексної
термомодернізації які включають: утеплення дахів, стель,
стін, заміну віконних та зовнішніх дверних блоків на
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енергозберігаючі, а також проведення модернізації теплових
пунктів та електричних мереж забезпечать раціональне
використання паливно-енергетичних ресурсів
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THE CONCEPT OF CULTURAL TOURISM
In tourism, at the current stage, the social aspect is occupied
by cultural tourism. Its intensive development is connected with
the increased need for people to expand knowledge in various
directions.
Note that the concept of "cultural tourism" is approached
from different positions. Conceptually, the concept of "cultural
tourism" stems from the multifaceted concept of "culture". In
particular, researchers combined the definition of cultural tourism
into two main approaches: "technical and conceptual" [3, Р. 214].
The first approach is based on the description of the
territory's resources, which attracts flows of cultural tourism. For
example, Richards understands cultural tourism as "tourists'
consumption of art, artistic heritage, folklore and a number of
other manifestations of culture" [3, Р. 221].
The second approach seeks to describe the motives
underlying cultural tourism. It explains the desire of people to
learn something new. According to McConnell's definition,
cultural tourism represents "an ideal arena for studying the nature
of cultural reproduction" [4, Р. 217].
When considering various definitions of cultural tourism,
experts concluded that there is another approach. In particular,
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some authors attempt to define cultural tourism based on the
tourist's cultural memories.
Let us give some examples. "Cultural tourism can be
defined as tourism created, offered and consumed as a sum of
some cultural impressions..." [2, C. 80]. "The cultural tourism
itself is a culture industry in the sense that it sells a cultural
product to tourists as a cultural experience..." [5, Р. 87].
According to tourism researcher M.B. Birzhakova "Cultural
tourism includes all types of tourism aimed at educational and
familiarization purposes, programs of such tourism are based on
getting to know and studying the cultural and natural heritage of
humanity (individual nations and peoples) in all its diversity. This
is tourism, created and offered taking into account the sum of
cultural impressions, this is the tourism industry, which sells
cultural products to tourists as cultural impressions..." [1, С. 212].
Proponents of this approach emphasize that "the inability to
see tourism as a potential cultural component means the inability
to understand the key position of consumption as a modern sign of
expressiveness, as well as the emergence of "cultural (or
symbolic) capital", a collection of impressions to convey meaning
and to demonstrate social preferences and principles of life ..." [6].
Tourism expert R. Prentice notes that "cultural tourism,
based on impressions, is quickly becoming one of the independent
types of tourism, and tries to prove that it offers tourist impressions of
a "non-tourist nature", that is, it offers unprepared, individual or, more
often, partially prepared impression..." [3, Р. 81]. That is, R. Prentice
concludes that cultural tourism is built based on the search for the
"real" through emotional impressions.
In 1985, the WTO proposed another expanded definition,
namely: "any movement of people, which is carried out to satisfy the
human need for change, associated with increasing the cultural level of
the individual, and in turn, which provides an opportunity for
obtaining new knowledge, experience and acquaintances..." [7, P. 61].
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But even this definition does not allow defining the main
distinguishing features of cultural tourism.
Therefore, the given definitions do not fully reflect the
concept of the essence of cultural tourism. This can be explained
by the fact that: firstly, cultural tourism is one of the tourism
types. Words such as movement of people or travel etc. can be
excluded from its definition. Secondly, motivation is reflected in
the concept of "goal", in particular, the main motivation is to get
impressions. Thirdly, when getting acquainted with any
phenomenon, a person will get an impression, so you should not
include this concept in the definition. Fourthly, there is no need to
list the manifestations of culture in the definition, there are many
and you cannot list them all, so it is enough to introduce the
concept of "culture". Fifth, authenticity is important in cultural
tourism, so this characteristic should be in the definition.
Thus, in the field of culture, cultural tourism can be
formulated as tourism, the main purpose of which is
"acquaintance with culture in its authenticity".
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ДО ДНЯ МІСТА ГАДЯЧ: ІСТОРІЯ, ТУРИСТИЧНІ
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ГЕРОЇКА
Нині славетний Гадяч святкує День міста 10 вересня
2022 р., згідно історичному літопису, це 388-ма річниця. У
цьому році День міста співпадає з датою його визволення від
фашистських загарбників (11.09.1943р.). Трагізм в тому, що
зараз триває виснажлива агресія рф в Україні. Міська влада
обґрунтовано мусила відмовитись від святкової програми…
.Зазвичай, у попередні роки, міська громада завжди
відзначала іменини Гадяча. Проте, мусимо нагадати
поколінням містян, полтавцям, українцям про Героїчну
історію Славетного Гадяча та його знакових містян. Віримо у
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прекрасне майбутнє Гадяча!
Місто козацької слави є справжньою окрасою
Полтавщини, його гордістю, адже це гетьманська столиця.
Леся Українка назвала його « містом лагідної краси і такою
Україною, що українішої немає». Збережений історикокультурний потенціал м.Гадяч може забезпечити міжнародні
потреби у пізнавальному, воєнному, літературному,
релігійному, спортивному, археологічному, оздоровчому,
містичному та інших різновидах туризму. За свідченням
археологів, перші поселення на території сучасного міста
з'явилися ще в скіфські часи. У 10-13 столітті на території
Гадяча існувало велике городище, яке разом з іншими
виконувало роль прикордонних застав на зразок Посульської
системи укріплень. Офіційною датою заснування Гадяча
прийнято вважати саме 1634 рік. Згідно з інвентаризацією
1647 року, в місті нараховували 821 господарство, тоді як у
Полтаві на той час було лише 812 господарчих будинків [1,2].
Головним призначенням Гадяча у 17 столітті стає оборона від
кочівників, кримських татар та нападів «московських ратних
людей», тому його планують та розбудовують як фортецю.
Зручне оборонне розташування міста на високій горі з двома
крутими виступами над річкою Пслом, в оточенні дрімучих
лісів та глибоких балок-ярів, щедра мальовнича природа
стали одним з пояснень походження його назви: ойконім
«Гадяч» імовірно походить від слів «годяче», «гадяче» –
придатне для життя та оборони. На початку 18 століття Гадяч
перетворюється на одне з найзначніших міст тогочасної
України. В процесі розвитку міста, його назва неодноразово
змінювалась: Гадське городище – Гадяче – Гадяч, але корінь
«гад» неодмінно залишався. Саме це підштовхнуло
дослідників до появи іншої версії походження назви, яка
набула
характеру
загальноприйнятої
та
найбільш
розповсюдженої: топонім Гадяч походить від слів «гад»,
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«гадюка», яких боялися за згубну силу. У давніх легендах
гад, змій відіграє роль охоронця кордонів, будівель, є вірним
слугою та охоронцем свого господаря. Зображеннями гада,
змія прикрашалися герби та корони, не став виключенням і
старовинний герб міста 17 століття. В етимологічному
словнику М.Р. Фасмера слова «гадь», «гадяч» за часів
Київської Русі подаються зі значенням волхв, пророк,
ворожбит, віщун. Враховуючи це, вітчизняний науковець
М. Шудря висунув версію походження назви міста від поняття
«гадати» (гад – гадання – гадати – здогадуватися) [1, c.19].
Найбільша група об'єктів культурної спадщини, що нараховує
301 пам'ятку – це пам'ятки історії, що охоплюють період із
другої половини XVII – до кінця XX століття. Значна їх
частина знаходиться саме у старовинному місті Гадячі – місті
козацької слави, яке має статус однієї з гетьманських столиць
України. Саме історико-культурний потенціал міста може
стати базою для розвитку різних видів туризму. З містом
пов’язані славетні постаті. В 1658 році в Гадячі гетьманом
І. Виговським був підписаний договір між Україною та Річчю
Посполитою, відомий під назвою «Гадяцький трактат». Це
була перша спроба офіційно об'єднати Україну і поставити її
на один щабель з європейськими державами, стати вільною,
незалежною державою. 18 червня 1663 року м. Гадяч стає
першою столицею Лівобережної України, політичним
центром Гетьманщини. Тут знаходився уряд на чолі з
гетьманом І. Брюховецьким, зберігалися клейноди, хоругви,
воєнний скарб, видавалися гетьманські накази. Місто стає
центром дипломатичних шляхів, його визнають як
московський, польський та уряди інших держав.
І. Брюховецький активно розбудовує місто, перебудовує
оборонні
та
адміністративні
споруди,
доповнює
архітектурний ансамбль полковою родинною Богоявленською
церквою. До наших днів від гетьманського замку на Замковій
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горі збереглися лише підземні ходи та єдина будівля –
кам'яниця, в якій на початку ХХ століття, перебудованій під
в'язницю, за свої політичні переконання перебувала відома
письменниця та громадська діячка О. Пчілка. Пізніше, в роки
німецької окупації, в будівлі розміщувався табір для
військовополонених та збірний пункт для відправки молоді на
примусові роботи до Німеччини. А в 70-х роках в її стінах
була розміщена однорічна сільськогосподарська школа, яка
згодом перетворилася на філіал Національного наукового
центру «Інститут бджільництва» – провідний науковий заклад
держави, завдяки чому м. Гадяч сьогодні має статус
неофіційної столиці вітчизняного бджільництва. Наявність
означеного закладу з багатогранною віковою історією в
поєднанні з природно-ресурсним потенціалом міста, який
характеризується лікувально-цілющим впливом на організм,
здатні стати сприятливим фоном для відпочинку та розвитку
екологічного і оздоровчого видів туризму.
З історією міста як з ранговою гетьманською маєтністю
нерозривно
пов'язані
долі
гетьманів
України
–
Б. Хмельницького, І. Самойловича, І. Мазепи, Д. Апостола,
К. Розумовського. Гетьманський період в історії Гадяча
відображено в численних яскравих експозиціях краєзнавчого
музею міста, які були суттєво відновлені до 350-ї річниці
підписання Гадяцького трактату. Гадяцький край разом з
м. Гадяч вважається колискою Драгоманівського роду, бо саме
звідси починається історія славнозвісної родини, що
«подарувала» світу О. Пчілку, М. Драгоманова, Л. Українку.
Перші згадки про родину відомі ще з часів гетьманування
Б.Хмельницького. Садиба Драгоманових в Гадячі, нажаль, не
збереглася. На її місці встановлено пам'ятний знак, а саме
місце називають Драгоманівською горою. Історія Гадяччини
виявилася багатою на воєнні події. Двадцять об'єктів
історико-культурної
спадщини
на
території
краю

372

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

розповідають про Північну, Першу світову, Громадянську та
Другу світову війни у вигляді могил, пам'ятників і пам'ятних
знаків полеглим воїнам та односельцям, місць розстрілів чи
боїв. Гадяцький край є перспективним, безпечним та
привабливим для розвитку релігійного туризму та
паломництва і, навіть, на міжнародному рівні. На території
району знаходиться близько 40 релігійних об'єктів, що
належать до різних конфесій. Діючими є 24 православних
храми, 8 з яких побудовані до 1910 року. Вже сьогодні м.
Гадяч є осередком паломницького туризму. Серед перлин
українського національного зодчества особливу групу
становлять храмові будови початку ХХ ст., що відбивають
пошуки в архітектурі українського національного стилю. В
той же час, історія військової доблесті Гадяччини не
закінчується у ХХ1 столітті, вона має нову сторінку вже на
прикладах Нових Героїв. Це представники Гадяцької громади,
що свого часу долучилися до відстоювання незалежності і
територіальної цілісності України. Згодом вони стали на
захист Батьківщини в лавах Збройних Сил України,
Добровольчих підрозділах та в лавах територіальної оборони
під час російсько-Української війни, що триває (з 2014 - на
момент вересня 2022 р.). Передувала цим подіям славетна
Революція Гідності, що окреслила вектор розвитку
Української Свободи у місті. Примітною в житті міста Гадяч
стала подія 14 жовтня 2019 року. В цей день у Гадячі
традиційно вшанували пам’ять захисників, які віддали життя
за мирне небо та відкрили у міському парку "Перемога"
пам’ятний знак загиблим воїнам. Це місце Слави, до якого
вклоняються близькі, рідні, знайомі та просто місцеві жителі,
що розуміють ту ціну, яку заплатили Українці за збереження
територіальної
цілісності
та
незалежності
нашої
держави. Краєзнавчі розвідки Героїки дозволили встановити,
що за
роки російсько-Української війни на сході із
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Гадяцького краю загинули 11 захисників, яких громада
пам’ятає поіменно. Нажаль, війна триває і кількість загиблих
Героїв зростає. Кожен з них залишає яскравий слід в історії
військової доблесті Гадяча [1,2]. Це Вічні Солдати, пам’ять
про яких зберігає Гадяцька громада, а Гадяцька міська рада
всіляко сприяє популяризації інформації про Героїчні
сторінки краю, вписані подвигами реальних Людей у Новітню
Історію України заради Перемоги над агресором в ім’я
майбутніх поколінь Вільних Українців.
У 2022 році в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка буде опубліковано навчальний посібник
«Туристичне краєзнавство: Гадяч та його околиці» авторів
Гринюк Д., Степанець О., Борисова О., що присвячений історії,
туризмології та героїці краю. Колектив авторів висловлює подяку
адміністрації м.Гадяч, особисто Голові Гадяцької міської ради
Нестеренку Володимиру Олександровичу за вклад в розвиток
міської громади Гадяча. Дякуємо за плідну співпрацю керівнику
відділу культури та туризму Гадяцької міської ради Кувшиновій
Катерині Григорівні за сприяння у зборі інформації, за активну
громадянську позицію та за розвиток бренду міста Гадяч в
Україні і за кордоном.
Це висока мета не лише популяризувати, а й виховувати
майбутні покоління містян з почуттям гідності за «Малу
Батьківщину», з розумінням Генетичного Коду Українця та
Ціни Свободи!
Список використаних джерел:
1.Гринюк Д.Ю., Степанець І.О., Борисова О.В. (2022).
Туристичне краєзнавство: Гадяч та його околиці Навчальний
посібник. Київ. КНУ.123с. URL: https://geo.knu.ua/wp-content/
uploads/2022/06/posibnyk-turystychne-krayeznavstvo-gadyachta-jogo-okolyczi-2022.pdf
2. Гадяцька міська рада. Режим доступу: https://hadiachrada.gov.ua/
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АРХЕОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ НА ЗАКАРПАТТІ (НА
ПРИКЛАДІ БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ)
Як відомо, археологічний туризм - це один із видів
туризму, метою якого є відвідування тієї або іншої місцевості, що
пов’язана з цікавими археологічними знахідками й можлива
участь в археологічних розкопках [2, c. 318]. Під час таких
поїздок туристи не лише можуть прослухати лекцію
професійного фахівця-археолога, але й безпосередньо
доторкнутися до предметів сивої давнини. Усі старожитності
поділяються на нерухомі (стоянки, поселення, курганні
могильники, виробничі центри тощо), а також рухомі
(знаряддя праці, зброя, прикраси), що виявлені під час
розкопок. Останні зберігаються в музеях, виставляються на
показ у музейних експозиціях. Як перші, так і другі
представляють собою важливі туристичні об’єкти.
У 2020 р., після проведення адміністративної реформи,
Берегівський
район
за
своїм
історико-культурним
потенціалом зайняв одне з чільних місць на Закарпатті. Тут
зосереджено велику кількість пам’яток історії та культури,
добре збереглися своєрідний фольклор, народні звичаї,
обряди, художні промисли, цікаві археологічні артефакти. На
жаль, останні практично не використовуються для цілей
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рекреації, але, як показує міжнародний досвід, вміла
організація їх показу та широка інформація дали б значний
економічний ефект. Нині на території району взято на облік
171 археологічну пам’ятку, які охоплюють період від
стародавнього кам’яного віку до середньовіччя.
Старожитності раннього палеоліту представлені
стоянкою в Королеві, яка має світове значення. За кількістю
нашарувань часу ашель-мустьє (850 – 150 тисяч років тому),
чіткістю геологічної стратиграфії вона не має собі рівних у
Європі [1, c. 18]. Тут існували дві окремі групи артефактів:
майстерні і стоянки-майстерні. Перші сконцентровані на
нижніх терасах, де було багато кам’яної сировини, другі - на
більш високих терасах, де сировина трапляється рідко або
зовсім відсутня. Ашельські комплекси Королева складають
єдину у територіальному і техніко-типологічному відношенні
групу пам’яток, найближчі аналогії яким простежуються у
Чехії і Словаччині.
Опорним пунктом мустьєрської доби (приблизно
150 – 40 тис. років тому) залишається Королево, де
стратиграфічно вище шарів з ашельськими виробами залягало
шість культурних горизонтів мустьє. Також можна назвати
такі пам’ятки, як Виноградово, Берегово ІІІ, Новоселиця,
Чорна, Хижа, Шаланки [10, c. 73 – 83]. Вони належали
спорідненій групі населення, яка була генетично пов’язана з
більш ранніми ашельськими поселенцями Королева.
Серед старожитностей пізнього палеоліту (приблизно
40 – 10 тис. років тому) виділяються три компактних у
часовому та культурному відношенні групи артефактів. До
першої належать кам’яні індустрії Королева ІІ (два
пізньопалеолітичні комплекси), Королева (Гострий Верх – Іа).
Друга група найбільш поширена за територією, до неї
відносяться місцезнаходження Берегово І, ІІ, V, Мужієво І,
Бене І, Великі Ком’яти, Вербовець, Хижа, Чорна,
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Шаланки [11, c. 22 - 36]. За техніко-типологічними
показниками
індустрії
«берегівська
культура»
характеризується первинною технікою розчленування –
призматичною. Вторинна обробка виробів типова для
розвинутих індустрій Центральної Європи. Аналіз сировини
для виготовлення кам’яних знарядь праці показав, що носії
пізньопалеолітичної культури Королева використовували
переважно сировину вулканічного походження, для індустрій
другої групи базовим служив світло-сірий низькопробний
кремінь.
Артефакти неолітичної епохи зафіксовано у таких
пунктах, як Велика Паладь, Неветленфолу, Пийтерфолво,
Запсонь, Рафайлово. Поселення займали від 1 до 3 га площі.
Більшість з них багатошарові, бо їх мешканці обирали
придатні для довготривалого осілого життя місцевість.
Основні форми кераміки представлені горщиками, мисками і
сковорідками. У 1972 р. М.Потушняк у складі експедиції
УжДУ (нині – УжНУ) досліджував неолітичне поселення на
окраїні с. Неветленфолу. На ньому було виявлено залишки
житла неправильної форми, заглибленого в материк від 0,1 до
0,3 м, розвал шести глинобитних печей, з яких три
розташовувалися поза житлом, дві господарські ями. Зібрано
фрагменти кераміки від невеликих сферичних горщиків та
посудин на піддонах блідого, червонуватого та рожевого
кольору. Також було зафіксовано жіночі статуетки з виразно
підкресленою тазовою частиною тулуба, конуси та глиняне
намисто [9, c. 71 - 73].
Мідно-кам’яний вік (енеоліт) (IV – III тис. до н.е.) на
території району представлений поселеннями у Пийтерфолво,
Дийді, Неветленфолу, Чопівці, Тисобикені, Берегові
(урочище Ардівське Поле). На останньому було зафіксовано
дві напівземлянки і декілька ям, що входили в єдиний
житлово-господарський комплекс [7, c. 83 - 94]. Переважна
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більшість поселень цього періоду розташовувалась на рівнині
й на останніх південних відрогах Карпат, де вони займають
береги річок, озер, боліт. Житла представляли собою споруди
зі стовповою конструкцією стін, обплетених лозою і
обмазаних глиною.
Серед старожитностей всіх епох найбільша їх кількість
припадає на епоху бронзи (поч. ІІ – поч. І тис. до н.е.). Якщо
раніше цей період був відомий лише за знахідками бронзових
скарбів, то сьогодні стали відомі десятки пунктів, значна
частина яких досліджувалася. Це, наприклад, поселення у
Великій
Бийгані,
Квасові,
Берегуйфолу,
Батьові,
Вовчанському, городище Товвар у с. Дийда. Артефакти епохи
ранньої бронзи представлені поселенням у Бобовому,
курганним могильником у Медведівцях. Період середньої
бронзи (XV - XIII ст. до н.е.) репрезентують артефакти
отоманської культури. На даний час відкрито ряд поселень у
селах Неветленфолу, Великій Паладі, Заболотті.
Епоху пізньої бронзи представляють старожитності
групи Беркес-Демечер та культури Ґава. У ній виділяються
два етапи: ранній - XII – VIII ст. до н.е., що належав ще до
пізньої бронзи і пізній (VIII – перша половина VI ст. до н.е.),
що вже припадає на ранній етап залізного віку. Для першого
притаманним є високий розвиток бронзоливарної справи, про
що свідчать десятки бронзових скарбів: Неветленфолу,
Боржавське, Олешник, Велика Бийгань, Велика Паладь, тощо
[6, c. 95]. Вони свідчать про високий ступінь розвитку
бронзоливарної
справи
у
ТрансільванськоВерхньопотиському металургійному центрі, перетворення
краю у транзитну територію, через яку пролягали торгові
шляхи між Східною і Центральною Європою. Поселення
епохи пізньої бронзи виявлено у Сасові, Чепі, Тисобикені,
Вербовці. Серед цікавих знахідок епохи бронзи не можна не
згадати про відкриття двох колодязів у кар’єрі Берегівського
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цегельного заводу № 2. У ствол першого колодязя був
опущений дерев’яний суцільний дубовий зруб довжиною
1,2 м, діаметром 1 м, з товщиною стінок 10 – 12 см. Другий
колодязь виявився без стовбура-кадуба, але його стінки були
обшиті дубовими дошками [8, c. 89].
До гальштатського періоду ранньозалізного віку (VIII –
V ст. до н.е.) зараховано поселення у Виноградові, Сасові,
Пийтерфолво, Астей. Вони невеликі, площею від 2,5 до 4 га,
навколо яких не виявлено жодних укріплень. Культурний шар
залягав на глибині 0,3-0,4 м і часто порушувався
оранкою [6, c. 129]. Житла в основному наземного й
напівземлянкового типу.
Епоха латену (V – I ст. до н.е.), носіями якої вважаються
племена кельтів, репрезентована селищами у притиській
зоні: Велика Бакта, Яноші, Дийда, Верхні Ремети, Олешник,
Чепа, Велика Паладь, Королево та ін. Переважна більшість
поселень – це невеликі осередки землеробів, що займають
площу, яка коливається від 0,8 до 2 га [6, c. 148]. На цей
період припадає бурхливий розвиток металургії та
металообробки, виникнення окремих центрів і цілих районів,
які спеціалізуються на добуванні заліза. Такі залізоробні
центри зафіксовані біля сіл Неветленфолу, Нове Клиново,
Тисобикень.
Старожитності змішаної кельто-дакійської культури
(І ст. до н.е. – І ст. н.е.) знайшли своє відображення у
дакійському городищі Мала Копаня, загальна площа якого
близько 5 га. Воно мало штучно створену систему оборонних
споруд із трьох валів. Останні були споруджені на кам’яній
основі гори, досягаючи в даний час від 0,4 до 1,6 м висоти,
шириною в основі 1,5 – 3,5 м. У давнину вали укріплювалися
палісадами та ескарпами [3, c. 265 - 266]. У результаті
розкопок тут було виявлено 51 житло (11 середньовічних),
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107 будівель, 37 вогнищ і печей поза житлами, сотні
стовпових і господарських ям [4, c. 177].
Синхронні малокопанському городищу поселення, на
яких проводилися розкопки, як правило, багатошарові, на них
засвідчено по кілька споруд з дакійським горизонтом. Це
Дийда, Егреш, Підвиноградово, Пийтерфолво та ін. Тут
наявними були два типи жител: наземні й заглиблені. Перші
мали прямокутну форму з каркасно-глинобитними
конструкціями стін, площею 17 – 31 м², по периметру
розташовувалися від 4 до 8 стовпових ям. Заглиблені були
фігурної або прямокутної форми площею 8 – 21 м² [6, c. 165].
До кола старожитностей першої половини І тис. н.е.
зараховано також пам’ятки пшеворської і культури
карпатських курганів. Картографування артефактів останньої
засвідчило, що вони розташовані на схід від річки Боржава,
на притиській рівнині. Це Ботар, Велика Паладь, Матієво, Егреш,
Оросієво, Пийтерфолво. Основним типом жител носіїв культури
були чотирикутні напівземлянкові житла площею від 8 до 22 м².
Вони опалювалися глинобитними печами або вогнищами, які
обкладалися каменями. Поблизу жител зафіксовано господарські
та виробничі споруди [6, c. 169]. До пам’яток пшеворської
культури (ІІ – ІV ст. н.е.) включено поселення в Бовтраді,
Батьові, Астеї, Берегові (урочища Моріцлаз й Кіральгід),
Квасові, некрополі в Ботарі і Квасові.
На території району виявлено та досліджено ряд
ранньослов’янських пам’яток: Берегово (урочище Моріцлаз),
Перехрестя (урочища Шампогоня й Бортотаг), Пийтерфолво,
Чепа, Яноші. Наприклад, на поселенні в Берегові було
виявлено два напівземлянкових житла розміром 4,3 х 4,2 м і
3,5 х 3,2 м, глибиною 0,4 – 0,6 м. У чотирьох кутах засвідчено
ямки від стовпів й печі кам’янки. Заповнення жител
супроводжувалося фрагментами ліпної кераміки, на основі
чого їх датовано кінцем VI ст. н.е. [5, c. 174 – 181]. Знахідки з
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Берегова відносяться до празької культури, яку прийнято
датувати V – VII ст. н.е., і представляють найбільш ранні
достовірні слов’янські старожитності краю.
У своїй подальшій генезі празька культура стала
підгрунтям для формування слов’янських артефактів VII –
IX cт., що отримали назву пам’яток типу Луки-Райковецької.
На більшості поселень цього типу (Перехрестя, Пийтерфолво,
Чепа, Яноші) засвідчено співіснування ліпного й
гончарського посуду. Останній виготовлявся під впливом
подунайських гончарських майстерень і поступово набирав
подунайських форм та орнаментації.
Берегівський район є скарбницею археологічних
пам’яток, тут представлені всі епохи від кам’яного віку до
середньовіччя. Артефакти давніх епох не були відкриті лише
там, де не проводилися пошукові роботи. На часі все більш
широке залучення археологічної спадщини району до
туристично-рекреаційної сфери. Для організації різних видів
туризму старожитності давніх епох мають виключне
значення.
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СЕКЦІЯ 11.
МАРКЕТИНГ
Прощенко А.К.
аспірант кафедри комерційної діяльності і логістики,
Київський національний економічний університет
ім.В.П.Гетьмана
м. Київ, Україна
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ CRM-СИСТЕМИ ЯК
ОСНОВИ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
Ключем до успіху будь-якого підприємства, незалежно
від галузі, форми та розміру, є підтримання зв’язку з
потенційними споживачами. Пандемія коронавірусу ввергла
світову економіку в кризу – більшість підприємств були
змушені звернутися до онлайн-транзакцій. Фактично,
кожному п’ятому підприємству в світі знадобиться
щонайменше декілька років, щоб повністю відновитися після
карантину. Пандемія різною мірою вплинула на малий і
середній бізнес, оскільки він був змушений адаптуватися до
впливу вірусу та намагався залишатися в центрі уваги, але не
міг безпосередньо взаємодіяти з клієнтами. У результаті все
більше підприємств почали звертатись до систем управління
взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
Визначимо сутність CRM-систем. У перекладі з
англійської CRM – це «Customer Relationship Management»
або «управління взаємовідносинами з клієнтами». У вузькому
трактуванні, CRM-система – це прикладне програмне
забезпечення для підприємств, що призначене для

383

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

автоматизації стратегій взаємодії з клієнтами для підвищення
рівня продажів, оптимізації маркетингу та поліпшення
обслуговування клієнтів [1, с.81]. Це загальне поняття CRMпродукту, проте, в контексті обговорюваного питання є більш
доцільним визначення CRM-системи як концепції та
бізнес-стратегії,
спрямованої
на
створення
стійких
взаємовідносинам з клієнтами. Клієнтоорієнтованість є ядром
філософії CRM, а сам клієнт є основним її елементом.
CRM-стратегія – це готовий план того, як підприємство має
працювати з клієнтами, розвивати з ними відносини та,
зрештою, задовольняти їх потреби.
Перші CRM-системи, впроваджені на початку 1990-х
років, були розроблені для банків і фінансових установ,
оскільки не кожне підприємство в той час могло дозволити
собі найняти іноземних консультантів для створення та
підтримки такої системи. Поточна головна тенденція
застосування CRM-систем полягає в заміні традиційних
рішень спеціальними для конкретних типів бізнесу, які
повністю відповідають його потребам. Сучасні CRM-системи
вирішують наступні завдання: підвищення лояльності
клієнтів і продажів, автоматизацію процесу продажу,
організацію маркетингових кампаній, виконання прогнозу
продажів тощо.
Окрім
цього,
сучасна
CRM-система
дозволяє
накопичувати, узагальнювати та здійснювати аналіз даних за
результатами реалізації маркетингових акцій, продажів за
кожним клієнтом, операцій із сервісного обслуговування
клієнтів [2, с.142]. CRM-платформа організовує зберігання
даних клієнтів в унікальній інформаційній панелі, надаючи
доступ до всіх областей і можливість перегляду даних в
реальному часі. Це допомагає скоротити час, витрачений на
пошук
точної
інформації
про
клієнтів,
надаючи
співробітникам швидкий доступ до всіх даних, необхідних
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для їх обслуговування, тим самим покращуючи ефективність
роботи, залучення клієнтів і зростання продажів. Завдяки
таким спрощеним процесам використання CRM-системи
дозволяє істотно підвищити рівень продуктивності в
залученні перспективних потенційних клієнтів.
Універсальний підхід давно вважався застарілим, а
персоналізовані маркетингові кампанії забирали багато часу,
особливо коли дані про клієнтів погано організовані. CRMсистеми полегшують розуміння та засвоєння інформації про
клієнтів, полегшуючи визначення та націлювання на ключові
аудиторії. CRM-програми також збирають дані про
вподобання клієнтів, що дозволяє маркетологам вживати
відповідних заходів для покращення взаємодії з ними. Відхід
від створення продуктів для масового ринку та зосередження
на «розмові» між маркетологами та споживачами дійсно
допоможе підприємствам випередити конкурентів. Крім того,
CRM-системи аналізують минулі маркетингові кампанії, щоб
визначити, які конкретні сфери дають бажані результати, що, у
свою чергу, дозволяє маркетологам приймати правильні рішення
при виборі та створенні високоякісних рекламних кампаній.
CRM-системи підходять не тільки для різних
підприємств будь-якого розміру і сфери роботи, але й для
різних підрозділів цих підприємств. CRM-концепція означає,
що розрізнені інструменти ведення бізнесу об'єднуються в
налагоджену систему [3, с.53]. Найбільш корисно CRMсистеми зарекомендували себе в наступних галузях:
1) оптова торгівля: у цій галузі підприємства отримують
високий кумулятивний прибуток від одного покупця
протягом усього періоду роботи з ним;
2) роздрібна торгівля: цей напрямок діяльності
характеризується високим рівнем участі аудиторії,
унікальною цінністю інформації та чудовим реагуванням на
мотивуючі події;
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2) авіакомпанії: CRM-системи корисні для авіакомпаній,
які будують довгострокові відносини з клієнтами. Вони
дозволяють клієнтам економити на перельотах, а значить,
підвищують їх лояльність.
Програмне забезпечення CRM-систем надає відділам
продажів і маркетингу набір інструментів для керування
всією ланкою від залучення потенційних клієнтів до
управління можливостями, прогнозуванням і закриттям угод.
Це дозволяє командам обслуговувати, керувати запитами і
автоматизувати операції обслуговування, щоб покращити
взаємодію
з
клієнтами,
дотримуючись
попередньо
визначених процесів. CRM-системи включають можливості
відстеження, які фіксують численні взаємодії з клієнтами в
режимі онлайн.
Крім того, CRM-системи автоматизують повсякденні
процеси та надають менеджерам інструменти для
моніторингу та оцінки ефективності та продуктивності
підприємства. До прикладу, програмне забезпечення CRM
може нагадувати менеджеру про завдання, які потрібно
виконати в певний момент. Менеджер може налаштувати
систему на виконання заздалегідь запланованих дії,
наприклад надсилати електронні листи та телефонувати. Усе,
що робиться за допомогою CRM-системи, реєструється, що
дає менеджеру достатньо часу для розробки більш
ефективного плану дій для завершення будь-яких
потенційних
продажів.
Деякі
CRM-системи
також
пропонують аналітику,
яка
дозволяє
користувачам
відстежувати ефективність різноманітних маркетингових
заходів із залучення потенційних клієнтів.
Кінцевий результат ефективності використання CRMсистем може бути виражений на двох рівнях – скорочення
постійних і змінних витрат або збільшення обороту
підприємства. За результатами використання CRM-систем
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підприємствами різних рівнів кінцева собівартість реалізації
продукції може знижуватись більш ніж на 30%. Зниження
витрат відбувається за рахунок автоматизації «рутинних
процесів», вивільнення простою та зосередження на
фактичній обробці та продажах клієнтам. Тобто, при тому ж
рівні рекламного бюджету підприємства менеджер зможе
продати більше товарів або послуг, або ж скорочення
бюджету на 30% ніяк не вплине на загальний оборот
підприємства – він залишиться на тому ж рівні.
Таким чином, ефективність бізнесу залежить від якості
відносин з клієнтами. Вручну якісно обслуговувати
клієнтську базу досить складно, тому що людина не може
виконувати кілька дій одночасно, а її пам'ять не така велика
як комп'ютерна. Навіть у часи економічної невизначеності
інвестиції в необхідні технології створюють більше
можливостей для росту та розвитку підприємства.
Необхідність автоматизації різноманітних процесів є звичним
явищем для сучасного бізнесу. Це важливо в роботі як
великих проектів, так і малих і середніх підприємств. CRMсистема – це універсальний інструмент взаємодії з клієнтами,
яким користуються всі сучасні підприємства в країні та за
кордоном. Всього за кілька останніх років CRM-системи
сильно змінилися. Доступні та прості в освоєнні, застосуванні
та оплаті, вони еволюціонували від трилітерних монстрів до
готового програмного забезпечення для підприємств будьякого розміру та форми.
Список використаних джерел:
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СЕКЦІЯ 12.
КІБЕРБЕЗПЕКА
Ружанський О.Б.
начальник відділу внутрішнього аудиту,
Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
м. Київ, Україна
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ
Прийняття у 2016 році Стратегії кібербезпеки України
стало важливим кроком у запровадженні підходів
довгострокового планування в цій сфері. За ці роки було
докладено зусиль до становлення та розвитку національної
системи кібербезпеки. Важливим етапом її інституалізації
стало прийняття Закону України «Про основні засади
забезпечення кібербезпеки України» [1], який є правовим
підґрунтям для створення національної системи кібербезпеки
та виконання її основними суб’єктами завдань у сфері
кібербезпеки.
Застосування засобів автоматизації процесу підготовки
кадрів у сфері цивільного захисту значно підвищують якість
роботи виконавців та терміни опрацювання інформації, проте
недосконалість системи захисту інформації може призвести
до несанкціонованого втручання, витоку службової та
конфіденційної інформації, втрати документів, їх доступності
та цілісності інформації.
Відповідно до чинного законодавства України і вимог
окремих нормативних документів, Закону України «Про
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захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах» [2] та Закону України «Про захист персональних
даних» [3] обов’язковому захисту інформації підлягає
інформація, що є власністю держави, або інформація з
обмеженим доступом, вимоги по захисту якої встановлені
законом, в тому числі персональні дані громадян. Сьогодні в
системі ДСНС існує необхідність удосконалення комплексної
системи захисту інформації на локальну мережу для захисту
відкритої інформації, на сьогоднішній день не розроблено
нормативний
документ,
який
визначатиме
перелік
конфіденційної інформації.
Сьогодні в цілому діяльність деяких суб’єктів національної
системи кібербезпеки залишається недостатньо скоординованою
і такою, що спрямована на виконання лише поточних завдань. За
результатами експертних оцінок, стан реалізації Стратегії
кібербезпеки України за визначеними показниками не перевищує
40 %. Невирішеними залишилися питання оперативного обміну
інформацією про кіберзагрози, ефективної системи підготовки
кадрів, зокрема і в системі ДСНС.
Організація і проведення наукових досліджень у сфері
кібербезпеки всіма експертами визначаються як недостатні.
Такий стан справ надав змогу виокремити низку системних
проблем у сфері кібербезпеки, які або ускладнювали, або
унеможливлювали її ефективну підготовку кадрів у сфері
цивільного захисту. Однією з виявлених проблем стала
недостатня чіткість визначених пріоритетів та напрямів
забезпечення кібербезпеки України вцілому, значна частина
яких не мала зрозумілої кінцевої мети та була не конкретною.
Незадовільним був рівень планування заходів з реалізації
вищезазначеної Стратегії, заплановані заходи не завжди
корелювались із її завданнями. Реалізація Стратегії була
ускладнена відсутністю цілісного бачення програми розвитку
спроможностей основних суб’єктів національної системи
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кібербезпеки,
обмеженістю
ресурсного
забезпечення
функціонування цієї системи, відсутністю належної державної
підтримки розвитку її інституційного забезпечення.
Засоби автоматизації процесу підготовки кадрів, які
використовуються у кадрових підрозділах ДСНС, в принципі
здатні забезпечити надійність та захищеність інформації.
Проте, наявність застарілої комп’ютерної техніки та
наявність неліцензійного програмного забезпечення, не
дозволяє забезпечити належний захист інформації при
створенні документів, та їх цілісність, створює ризики щодо
втрати інформації, її пошкодження чи викривлення, а
відсутність автоматизації в процесах створення та обробки
інформації призводить до уповільнення проходження
документів та потребує значних затрат часу на здійснення
процесів, пов’язаних з підготовкою кадрів.
Сьогодні, що стосується навчальних закладах сфери
управління ДСНС, то заходи щодо впровадження комплексу
засобів за напрямом забезпечення кібербезпеки знаходяться в
стані впровадження.
Створення та розвиток ефективних (у тому числі
кадрово та технологічно) підрозділів з напрямку забезпечення
кібербезпеки у процесі підготовки кадрів у сфері цивільного
захисту є недостатнім, необхідно також сформувати належну
правову,
організаційну,
технологічну
модель
їх
функціонування та застосування, що неможливо без
належного навчання та фінансового забезпечення таких
структур, систематичного проведення кібернавчань, оцінки
спроможностей та ефективності підрозділів, розроблення та
імплементації індикаторів оцінки їх діяльності.
У зв’язку з вищезазначеним необхідно вжити низку
заходів у сфері кібербезпеки в процесі підготовки кадрів
системи ДСНС, а саме:
- провести докорінну реформу системи підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері кібербезпеки в
навчальних закладах ДСНС України;
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- забезпечити збереження наявного кваліфікованого
кадрового потенціалу суб’єктів кібербезпеки у сфері
цивільного захисту;
- стимулювати дослідження і розробки у сфері
кібербезпеки,
зокрема
захищеного
електронного
документообігу, з урахуванням появи нових кіберзагроз і
викликів, створення інформаційних систем та платформ.
Кібергігієна у сфері цивільного захисту, цифрові
навички, кіберобізнаність фахівців в системі ДСНС щодо
сучасних кіберзагроз та протидії ним мають стати
невід’ємними елементами в процесі підготовки кадрів
зазначеної сфери, адже саме професійне вдосконалення,
кіберобізнане суспільство та науково-технічне забезпечення є
тими невід’ємними елементами, що складають національну
безпеку України вцілому.
Саме такий підхід має стати основою для розроблення
нормативно-правових актів у сфері кібербезпеки в процесі
підготовки кадрів у сфері цивільного захисту, а також для
обґрунтування розподілу необхідних кадрових ресурсів
системи ДСНС.
Список використних джерел:
1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки
України / Закон України № 2163-VIII від 5 жовтня 2017 року /
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.403
2.
Про
захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах / Закон України № 80/94-ВР
від 5 липня 1994 року / (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1994, № 31, ст.286)
3. Про захист персональних даних / Закон України
№ 2297-VI від 1 червня 2010 року / (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)
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СЕКЦІЯ 13.
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Суворов М. В.
аспірант кафедри економіки,
маркетингу і підприємництва,
ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
м. Луганськ, Україна
ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
КЛАСТЕРУ МАЛОЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ В РЕГІОНІ
Як доводить практика країн Європейського Союзу,
кластерні утворення є одними з результативніших типів
організації
енергозберігаючих
процесів,
формою
регіонального розвитку, де на ринку конкурують не окремі
фірми, а технічна співпраця всього консорціуму підприємств
через спільне зниження витрат. В рамках кластерної
структури вирішуватимуться такі завдання, як збільшення
обсягів виробництва, повне використання виробничих
потужностей, реалізація плану дій щодо економії матеріалів
та енергії, зменшення ресурсомісткості, активізація
енергоефективності та якості продукції, ліквідація віджилого
устаткування.
Одним із стратегічних напрямів економічного розвитку
України є модернізація енергетичних об’єктів та підвищення
енергоефективності. Необхідність України у розвитку та
інтенсифікації процесу енергозбереження обумовлена
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негативною тенденцією, що зберігається, збільшення
енергоємності ВВП України - основного показника
енергоефективності [1].
Постулатом для планомірного розвитку національного,
регіонального, організаційного та технологічного потенціалу
енергозбереження зумовлено зростанням цін на енергоносії,
безоплатним
старінням
та
вибуттям
генеруючих
потужностей, зношеністю паливно-сировинної бази та
енергетичних комплексів, теплоелектромереж, машин,
обладнання та будівель, фізичний і моральний знос,
глобальна екологічна напруга, що супроводжує розвиток
світової енергетики. Інтеграція України у світову економіку
зобов’язана
відповідати
міжнародним
економічним
принципам, одним із яких є підвищення енергоефективності,
яке слід віднести до активізації енергозбереження та
важливого чинника підвищення енергоефективності [2].
Формування кластерних структур є запорукою
реалізації позитивних змін у сферах регіонального сталого
розвитку, енергетики, довкілля та суспільства. Питання
розробки кластерної концепції останнім часом активно
досліджується вітчизняними та зарубіжними вченими. Проте
методологічні питання розвитку енергетичних кластерів на
інноваційній основі для регіонального сталого розвитку
вирішені недостатньо.
Формування енергетичного кластеру, як і будь-якого
іншого енергетичного кластеру, має враховувати багато
факторів. Кластер може об’єднувати кілька підприємств або
велику кількість підприємств, або він може складатися з
великих і малих підприємств у різних комбінаціях і
пропорціях. Необхідно включити наступне: географічну
концентрацію компаній, які займаються бізнесом; групи
великих і малих компаній, деякі з яких належать іноземним
власникам. Кластери з’являються в традиційних базових
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галузях промисловості, сферах високих технологій,
промисловості та торгівлі та сферах послуг. Центром, який
зазвичай формується, є університет або група науководослідних інститутів. На концептуальній схемі структури
утворення кластеру (рис. 1) представлені компоненти, що
забезпечують ефективність його діяльності.

Рис. 1. Концептуальна модель структури кластерного
утворення
Автори вважають [3], що формування кластеру в тій чи
іншій формі потребує створення координаційного центру, який
керує підприємствами та іншими суб’єктами, що утворюють
ядро кластеру. Ядром кластеру зазвичай є набір потужних фірм
або провідних фірм, які з’єднуються та взаємодіють з іншими
членами кластеру, вертикально або горизонтально.
На основі дослідження досвіду співпраці окремих осіб
та інституцій у сфері енергетики та відновлюваної енергетики
було запропоновано створити кластер «Луганський
енергетичний центр».
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Функціонування такого кластеру має не тільки
економічні переваги, а й соціальні пріоритети. Ми
проаналізували та класифікували деякі переваги, які
планується
отримати
від
діяльності
Луганського
енергетичного кластеру, а саме:
 спільні зусилля для надання послуги по
забезпеченню
населення
установ,
підприємств,
організацій електричною та тепловою енергією;
 захищати спільні інтереси
 інформаційна підтримка учасників проєкту;
 спільне забезпечення електро- і тепловим
обслуговуванням населення установ, підприємств,
організацій;
 розробити план розміщення об'єктів;
 створення ринкових умов, включаючи вибір, на
енергетичних ринках шляхом стимулювання МСП
виробляти енергію;
 учасники проєкту виходять на зовнішні ринки;
 розширення бізнесу;
 залучення інвестиційних коштів та залучення
коштів;
 впровадження інновацій в енергетиці;
 соціальний ефект реалізації проєкту (створення
робочих місць, освітлення, бюджет на всіх рівнях);
 екологічний ефект;
 відродження села;
 максимально використовувати альтернативне
тепло та енергію.
Діяльність кластеру має бути спрямована на
впровадження
новітніх
енергозберігаючих
методик,
оновлення
віджилого
обладнання,
застосування
альтернативних (відновлюваних) джерел енергії тощо.
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Луганський
енергетичний
кластер
передбачає
об’єднання геолокалізованих підприємств, об’єднаних
технологічними зв’язками, з метою надання послуг з
енергопостачання основного об’єкта інноваційної діяльності.
Підводячи підсумок слід зазначити, що енергетичні
кластери є засобом подолання замкнутості, інерції та
жорсткості між суб’єктами господарювання та створення
сприятливого середовища, що має велике значення для
розвитку якісної cтратегії регіонального розвитку. У кластері
створені дуже сприятливі умови для розвитку сервісних та
підсобних спеціалізованих виробництв та організацій, що
надають енергетичні послуги.
Втілення
дійової
політики
підвищення
енергоефективності та розвитку виробництва енергії з
відновлюваних та альтернативних видів палива створить
умови для зниження в Україні рівня енергоємності ВВП та
раціоналізації енергетичної ріноваги країни за рахунок
підвищення застосування відновлюваних та альтернативних
форм палива, вторинних джерел енергії, використання
балансу для впровадження ефективних механізмів реалізації
національної політики у сферах енергоефективності,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива.
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COMPLEX METHODOLOGY FOR ASSESSING
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPLY IN
DECISION SUPPORT SYSTEMS
Introduction. The basis of any management is the decision
of the manager (boss), which represents a certain order and
methods of performing the assigned tasks. Preparation and
decision-making is one of the most important functions of a
manager (supervisor) in object management [1].
Thus, the creation and implementation of new highly
effective automated systems and information technologies for
decision making support systems into the work practice of modern
managers is one of the most important directions for improving
strategic management. Software systems supporting active
decision-making are being developed, which will increase the
effectiveness of information and analytical support for the
activities of officials.The factors that stimulate the development of
this class of software systems are their use for solving poorly
structured and difficult formalized tasks in conditions of
uncertainty and inaccuracy.
In recent decades, the trend of using artificial intelligence
methods has been increasing. However, their application in
existing management systems is mainly limited to an expert
approach in the interests of automation and informatization of
individual stages of information preparation while making a
strategic decision.
The works [2–6] present researches on the development of
methods (approaches) for multi-criteria evaluation of complex objects.
The theory of fuzzy sets, methods of analysis of hierarchies and
methods of expert evaluations are used as a mathematical apparatus in
these works. These approaches have the following disadvantages:
provide only a general assessment and distract from the vision of
specific connections between objects; the complexity of processing
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heterogeneous data of a quantitative and qualitative nature; limited
dimensions of the used models; the difficulty of making a decision in
conditions of uncertainty.
In such conditions, the development of methods for multicriteria evaluation of complex objects and alternatives becomes
important.
Considering the above, the use of the theory of artificial
neural networks and fuzzy cognitive maps for decision making
support systems is a relevant direction for further scientific
research. This will allow adequate and prompt decisions to be
made by the persons making them.
Analysis of literary data and formulation of the problem
The analysis of works [1–12] showed that the vast majority
are based on the use of general scientific methods, such as
systematic, comparative, structural and functional analysis, the
method of expert evaluations, the methodology of scenario
analysis of socio-economic systems and the theoretical and
informational approach.
Common limitations of existing methods of multi-criteria
evaluation of alternatives are: the complexity of forming a multilevel evaluation structure; the lack of consideration of the
compatibility of unevenly significant indicators; the remoteness of
taking into account the uncertainty about the state of the
evaluation object; the lack of possibility of joint performance of
direct and reverse evaluation tasks with the support of choosing
the best solutions.
The method of comprehensive assessment of information
and analytical support in decision making support systems
consists of the following sequence of actions (Fig. 1).
1. Input of initial data. At this stage, the initial data about the
state of the object is entered. The number of sources of information,
the type of initial data and their volume are determined.
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2. Determination of the degree of uncertainty of the initial
data. At this stage, the degree of uncertainty of the initial data is
determined based on the authors' previous research. The degree of
uncertainty of the initial data is as follows: complete uncertainty;
partial uncertainty and full awareness [11, 12].
3. Calculation of criteria and definition of development
options.The method being developed is intended for solving the
tasks of both direct and reverse planning of the development of
the research object.
START
1

Input of
initial data

(Ψ = {ψi})
2

6

Setting the
target state

Definition
degree of
uncertainty
7

3

Calculation
criteria, choosing
an option
development

Analysis
options
impact
8

4

Determination of
reaction time
5

9

Formation of the
original
the script

Yes

Obtaining
intermediates
target states

Definition
options
of development

10

Tn ≤ Tn per
No

END

Fig. 1 Algorithm for the implementation of a complex
method for evaluating information and analytical support
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The value of the input parameters {Xi} and the structure of
the system-dynamic model determine the dynamics of the Ai value
over time (i is the number of the computational experiment).
4. Determination of system reaction time.
For the further calculation of the criteria, it is necessary to
take into account the initial speed of the development of the
event – A0, the maximum achievable speed of the development of
the event Amax and the time of reaching Amax, which is equal to
tmax. During the simulation modeling, development variants in
which the value of the development speed of the event falls below
the value of A0/2 are not considered, since this trend reflects
negative processes. To take into account the end of the
development phase, the time characteristic tstop is considered,
which contains information about the stop time of the
computational experiment. Its value can be determined by
calculating Astop=kAmax, where k is a parameter, and 0<k<1. Since
there are usually two such values at which A=Astop, the time
characteristic at which tstop>tmax is considered.
5. Formation of the original scenario.
As a result of a series of N computational experiments,
connected sets of input and output data are formed:
X i → Y i,i =
1, N . For each data set of the Y i vector, the values of
the elements Amax, tmax, Sp are normalized:
norm
= Amaxi max Amaxi
Amax
,
i

)

(

S

norm
pi

( )

= S pi max S pi

i =1,... N

i =1,... N

,

(

norm
tmax
= tmaxi max tmaxi
i

(1)

)

i =1,... N

,

where N=|{x1}*{x2}*{x3}| is the number of variants of
computational experiments.
6. Setting the target state of the object.
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Using the obtained values of the required parameters, the Kri
criteria are calculated for each scenario, taking into account the
weights of the indicators (0<wes*<1) set on the basis of user
preference, which characterize the effective management of the
development of the analysis object:
norm
norm
K ri = wes1 ⋅ Sp inorm + wes2 ⋅ Amax
− wes3 ⋅ tmax
, i = 1, N . (2)
i
i
7. Analysis of options for influencing the object of analysis
=
X req X=
Y j of the j-th
The parameters and results
j ; Y req
computational experiment, for which the obtained value of the
criterion
is
the
maximum,
are
sought:
max K ri
=
K rj K=
.
rmax

( )

i =1,..., N

8. Obtaining intermediate target states of the analysis object
The search on the time axis of the point treq of the effective
transition to the next phase of the development of the object of
analysis is carried out by conducting another series of simulations
taking into account the change at each point [t-, t+], determined
with some step Δt. As a result of the calculation of the criteria for
the newly obtained options, the desired treq point is determined.
If necessary, a new set of values X ′ can be specified at the
treq point. The point of transition to the next phase treq is
determined according to a similar scheme, but with a change in
the structure and possibly the parameters of the model at the treq
′ , X req
′′ , treq , treq
′ , Astop
′′ ) is
point. Then a set of values ( X req , X req
formed, which includes:
′ , X req
′′ are the sets of parameters characterizing the
X req , X req
object of analysis at the beginning of each of the analyzed phases
′ are the points corresponding to the
of development; treq , treq
moments of time of implementation of structural changes, which
′′ is the
translate each of the phases of development, respectively; Astop
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value of the development rate at the end of the forecasting time
interval. This set determines the best option for the development of
the object of analysis given the initial conditions Xreq.
9. Determination of options for the development of the
analysis object
The system of states for determining options for the
development of the object of analysis is a final weighted directed
graph Gr. The vertices of the graph mutually uniquely correspond
to the states of the system, characterized by the current speed of
the event (Ab), the arcs are the control determined by a set of

( )

parameters X b , the weights of the arcs wb are the costs of the
corresponding transitions, which are calculated according to the
following formula:
(3)
wb = ∑ Ab − fondb , fondb ≥ 0, b= 1, l ,
where

∑A

b

is the total value of the object of analysis in the

b-th simulation experiment; fondb are the corresponding additions
embedded in the analysis object, l is the number of scenarios that
lead to the specified states.
To determine the necessary development trajectory of the
object of analysis, which ensures the achievement of the target
state, the best path is calculated on the formed graph Gr by the
method of dynamic programming in accordance with the Bellman
optimality principle. According to the theory of the dynamic
programming method [7], the Sys system is considered, which is
translated from the initial state Sys0 to the final state Sysend as a
result of some Manag management, which is divided into a finite
number of Step steps. It is taken into account that decisionmaking is carried out consistently at each step. The control that
switches the system Sys under consideration from the initial state
Sys0 to the final Sysend will be a set of step-by-step controls Step,
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each of which is characterized by the corresponding value of the
function W(Manag).
The solution to the problem of dynamic programming
consists in finding from all possible controls Manag such Manag*
in which the function W(Manag) will acquire the maximum
(minimum) value of W(Manag*).
It is assumed that the state of the Sys system under
consideration at each z-th step is determined by a numerical set
XS ( z ) = xs1( z ) , xs2( z ) ,..., xsn( z ) . This sequence is formed due to the

(

)

implementation of Managz control influences, which ensure the
transition of the system from the previous state XS(z-1) to the next
one – XS(z). Moreover, the XS(z) state depends only on the XS(z-1)
state and the selected Managz control, but not on the method of
transition to a new state.
If the implementation of the z-th step leads to the receipt of
a certain income Wz(XS(z-1), managz), which also depends on XS(z1)
, then the entire income while passing all steps will be:
Step

(

Gain = ∑ Wz X (
z =1

z −1)

)

, Manag z .

(4)

Solving the problem of dynamic programming involves
finding
such
a
set
of
controls
∗
∗
∗
∗
Manag = manag1 , manag 2 ,..., manag step , the application of

(

)

which brings the system from the initial state to the final state, and
the total income (4) acquires the greatest value.
10. Checking the value of the efficiency of the made decisions
At this stage, the permissible decision-making time in the
task of assessment and forecasting of the state of the analysis
object is determined. Criterion of efficiency of the decisions
taken Тn. Finding the optimal strategy is possible by sequentially
determining the optimal control strategies at the last step, then the
last two steps are considered, then three, and so on, until we reach
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the initial state of the system. At the same time, it is necessary to
take into account conditionally optimal management of all
possible results of the previous step. When the initial state is
reached, similar operations are carried out, but in the reverse
direction − from the initial state to the final state.
The conclusions
1. In the research, the development of an algorithm for the
evaluation of information and analytical support in decision
making support systems was carried out. This makes it possible to
increase the effectiveness of the taken decisions due to: the
consistent solution of forward and reverse planning problems
using simulated modeling of the dynamics of the object of
analysis; providing a set of development trajectories of the
analysis object at each phase; analysis of possible options for the
development of the assessment object in each phase of
development and moments in time when it is necessary to carry
out structural changes that ensure the transition to the next phase.
At the same time, subjective factors of choice (advantages of the
decision maker) are taken into account while searching for
solutions, which are formalized in the form of weighting
coefficients for the components of the integral efficiency criterion.
The maximization of the criteria, calculated taking into account
the advantages, makes it possible to determine the best option for
the development of the evaluation object; taking into account the
uncertainty about the state of the analysis object.
2. An example of the application of the proposed method in
the analysis of the enterprise state is presented. According to the
results of the analysis of the effectiveness of the proposed method,
it is clear that its computational complexity is 10-15% less.
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ЛІТЕРАТУРА
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Baku, Azerbaijan
THE ARTİSTİC LANGUAGE OF URDU POET
MUHAMMAD IQBAL'S WORK
Literary language is a language that is firmly worked out,
refined, honest on the basis of certain scientific-literary rules. The
literary language is so diverse that even every artist with different
styles has his own unique artistic language. Artistic language is
both a means of expressing the idea and a means of shaping the
style of the artist.
In Iqbal's work, language issues were in a leading position,
the aesthetic beauty, fullness of meaning, and historical roots of
the Urdu language were brilliantly reflected in his poetic work.
This is confirmed by the sweetness, elegance, perfection, harmony
and imagery of the language of his works. Muhammad Iqbal's
service in the poetic language gave more strength to the literary
service of the people of national ideology, intellectuals, writers
and poets, and this service forever became the spiritual benefit of
the Urdu artistic language, as well as of the people of Pakistan.
Artistic language is the leading branch of the national
language. Although the literary language is formed on the basis of
the national language, it in turn enriches the national language,
increases its vocabulary and expression possibilities. Literary
language should be figurative, laconic, attractive. Therefore, it is
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necessary to use not all words in the national language, but the
most beautiful, lexical, ideomatic, phraseological units that
contribute to the expression of thought. In artistic language, the
word must have a figurative meaning, besides its true meaning.
Misplaced words and expressions not only do not help the artistic
language, but on the contrary, disfigure it.
In literary language, the word should have an underlying
meaning. Moreover, how the word sounds and its phonetics are of
little importance in the artistic language, especially in poetry.
Muhammad Iqbal expanded the artistic capabilities of the Urdu
language and enriched the means of figurativeness as a master and
a master with great talent, he created the foundations of a new
poetic style in Urdu literature, strengthened the poetic function of
the word... His poetic language is considered one of the rare
literary events of the 20th century.
The system of artistic images in Muhammad Iqbal's poetic
works is very attractive and rich. Since the Urdu language and
Urdu poetry were created on the basis of the Persian language and
Persian poetry, the basis of Iqbal's poetry is also the ArabicPersian poetics, its aruz-rhyme system and artistic patterns. The
influence of classical Persian literature and poetics is greater in
the formation of the Iqbal’s divan according to Eastern artistic and
aesthetic patterns.
It should be noted that the poetics of Iqbal's divan includes a
rich system of images. We see that there is a continuous tradition
among the poetic forms and means of artistic expression used by
Iqbal, in addition to the aruz verse and poetry forms that have a
place in the literary heritage of the Eastern peoples and especially
in poetry. So, the root of the theoretical system is one: Iqbal took
that system from Persian poetry and renewed it according to his
artistic heritage, and from the very beginning, Urdu literature
partially differed from Persian poetics, and in some cases, the
composition of poetic patterns changed.
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Iqbal took patterns of classical poetic and literary language
instruments from classical Persian-speaking artists and adapted
them to his national literary heritage. As a result, a unique and
original poetic language system of both Urdu poetry and
Muhammad Iqbal poetry was created. Using classical images and
artistic language widely, Iqbal changed its meaning function,
turned love and love lyrics into socio-political lyrics. That is, he
managed to create a new meaning beauty, retaining the classic
word beauty.
References:
1. Soydan, Jelal. Allama Muhammad Iqbal in the Light of
Urdu Poetry and Mensur Works. Published doctoral Dissertation,
Ankara University Institute of Social Sciences, Ankara, 1999, 574 p.
2. Aliyev G. Y. Persian Literature of India. Moscow:
Nauka, 1968, - 240 p.
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СЕКЦІЯ 16.
ГЕОЛОГІЯ
Бодюк А.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник,
науковий керівник,
Науково-дослідний заклад «Ресурси»
м. Київ, Україна
ОБҐРУНТУВАННЯ МІНЕРАЛОГІЇ ЗАЛІЗНИХ РУД
До найважливіших галузей промисловості України, та й
не тільки України, належить виробництво сталі, чавуну.
Виготовляються вони з залізних руд, на які надто багаті надра
нашої країни. Зі сталі та чавуну виготовляються масово
багатьох видів, призначень , вартості технічні засоби для
різних галузей народного господарства. Експорт цих металів
був, залишається і буде головною статтею доходів та
міжнародних відносин нашої держави.
Господарська діяльність у користуванні надрами, рудами
регламентується Гірничим законом України, у поєднанні з
іншими нормативно-правовими актами, у тому числі з
орієнтаціями на відповідне зарубіжне законодавство [1].
Одначасно вона розвивається за науковими дослідженнями і
рекомендаціями за їх результатами наукових закладів.
Залізні руди нами розглядаються за принципом
двомірності як природні речовини за походженням і
мінерали за сучасним господарським використанням. Залізні
руди як речовини вивчає мінералогія.
В одному з визначень, «Сучасна мінералогія –
фундаментальна природничо-історична наука, яка будується
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на генетичній основі. Індивідуальність статусу мінералогії, як
і будь-якої іншої науки, можна визначити двома основними
чинниками – об'єктами дослідження та метою дослідження
цих об'єктів. Об'єктами дослідження в М. є мінерали» [2]. На
наш погляд, метою дослідження є всебічне вивчення
мінеральних об’єктів (мінералів). Та і застосування слова
«чинники» не логічне.
За ознакою функціональної значимості мінерали умовно
логічно поділити на такі види: породотвірні, рудотвірні
(рудні), другорядні, акцесорні; за кількісною ознакою – на
поширені, рідкісні, дуже рідкісні та ін. Масштабна значимість
мінералів оцінюється такими даними:
з мінералів у сучасному виробництві виготовляється
близько 75% матеріалів;
розвиток і прогрес багатьох галузей (особливо
інформаційних) базується на інноваційному використанні
мінеральної сировини;
використовуються як товари, а то й коштовності;
широко
застосовуються
у
товарно-грошових
відносинах, зокрема з метою отримання валюти і т.д. [3].
https://geodictionary.com.ua/node/3257
Далі, коротко, за нашою потребово-ресурсною
концепцією, метою дослідження є вивчення мінералу як
об’єкта потреб для застосування як ресурсу у різних галузях
народного господарства, завдяки їх хімічному складу
технологічних властивостей, зокрема для переробки.
За визначенням у геологічному словнику, мінералогія
[фр. mineral від давньолат. minera– руда, гр. logos – наука] –
геологічна наука про мінерали, яка вивчає особливості їх
складу, структури, властивостей, а також природні та
техногенні процеси, що зумовлюють їх утворення, розподіл у
природі та зміни. Як наука, М. розпочала формування
близько 2 тис. рр. тому. Термін „М.” був уведений
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італійським дослідником Бернардом Цезієм (1636).
Завершилось формування М. як науки в кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. Головною метою М., за проф.
Д. П. Григор’євим, є „пізнання природної історії
мінерального
царства”.
Характеризується
значним
різноманіттям теоретичних і прикладних напрямків (описова,
генетична, регіональна, прикладна, техногенна та ін.).
За Є. К. Лазаренком, М. нараховує понад 14 тис. термінів» [2].
Таким чином, мінералогію логічно відносити до далеко
історичних за походженням і сучасних серед геологічних
наук, що вивчає склад, структури, властивостей мінералів, «а
також природні та техногенні процеси, що зумовлюють їх
утворення, розподіл у природі та зміни».
«Серед основних завдань М. є: розроблення наукової
класифікації мінералів; встановлення закономірних зв’язків
між змінами складу, структури, властивостей і умовами
утворення та існування в природі; створення наукових основ
для пошуків і оцінки родовищ мінеральної сировини;
залучення нових видів мінеральної сировини до
промислового використання тощо. М. сприяє задоволенню
потреб людства у мінеральній сировині» [4].
На наш погляд, наведений вислів: «сприяє задоволенню
потреб людства у мінеральній сировині» дійсно об’єктивний,
але ж залізні руди у сучасності застосовуються й у
перспективі будуть застосовуватися не тільки як сировина.
Україна торгує залізними рудами, тому вони застосовуються
у товарно-грошових відносинах як товари, як надто вигідні за
грошовими надходженнями для суб’єктів господарювання і
фіскальними для держави. На процесах транспортування вони
слугують вантажем і т.д. Залізні руди як матеріали слугують у
цехах їх металургійної переробки у чавун, а перероблений у
метал як сировина застосовуються у цехах виготовлення з
нього промислової продукції.
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Наступний вислів: «створення наукових основ для
пошуків і оцінки родовищ мінеральної сировини;» також не
логічний, оскільки у родовищах знаходяться залізні руди не
як сировина, а у природному стані, слугують як об’єкти
геологічного вивчення, геологічного звітування, далі гірничої
справи і т.д. Щоб залізні руди стали за призначенням як
мінеральна сировина, виготовляли з них чавун, з ними
необхідно провести ряд процесів, починаючи з підготовки
родовища
до
видобутку,
видобування,
збагачення,
завантаження у транспорт, доставити у виробничий цех і т.д.
За потребово-ресурсною концепцією, методологічною
основою дослідження в мінералогії залізних руд є
застосування ресурсного підходу до визначення понятійного
апарату,
методів
абстрактно-логічного,
системноструктурного та порівняльного аналізу, ранжирування,
узагальнення результатів.
Таким чином, мінералогію залізних руд логічно
трактувати як фундаментальну природничо-історичну науку,
яка будується на генетичній основі, вивчає за принципом
двомірності залізні руди як природні об’єкти за походженням
і сучасні ресурси для господарського використання за
потребами економіки, соціальної та інших сфер завдяки їх
хімічному складу, технологічних властивостей, зокрема для
металургійної переробки.
Особливості статусу мінералогії залізних руд, як і будьякої іншої науки, можна визначити основними базовими
визначеннями: об'єктами, предметом дослідження, метою,
завданнями дослідження цих об'єктів та ін.
Список використаних джерел:
1. Гірничий закон України від
№ 1127-XIV.

6 жовтня 1999 року
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ПРИРОДНІ І СУЧАСНІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛІЗНИХ
РУД
Господарська діяльність у надрокористуванні
регламентуються Гірничим законом України, у поєднанні з
іншими нормативно-правовими актами, у тому числі з
орієнтаціями на відповідне зарубіжне законодавство [1].
Розробкам понятійного апарату геологічного вивчення
залізорудних
родовищ,
надрокористування,
його
раціоналізації, економіки, фінансування, екології присвячені
праці відомих науковців, зокрема І.Д. Андрієвського,
О.Б. Боброва, Р. Я. Белєвцева. С.В. Гошовського,
С.О. Довгого, М.М. Коржнева, М.Д. Красножона,
М.М. Курило, О.В. Плотнікова, Г.І. Рудька, О.М. Сухіної,
В.М. Шестопалова та ін. [2; 3; 4; 5]. Однак ними, на наш
погляд, не приділялося належних обґрунтувань залізних руд
як мінералів у потребово-ресурсних поняттях.
Залізні руди, наприклад,визначаються як «природні
мінеральні утворення з вмістом заліза у таких кількостях, за
яких його економічно вигідно видобувати» [6]. По-перше,
видобування залізних руд може здійснюватися з потребами,
які не обов’язково враховують економічний фактор. Подруге, вигідність видобування цих руд може залежати і не від
їх вмісту основного компоненту, а наприклад, від попиту на
залізорудну продукцію. Взагалі вигідність залежить від низки
геологічних, гірничотехнічних, технологічних, економічних
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чинників, найважливішими з яких є: кількість запасів та
умови їхнього залягання;
відсоток видобутку корисного
компонента з руди та складність технологічного процесу;
обсяг капітальних вкладень у підприємство,
що
проектується; відпускні ціни на готову продукцію тощо.
Але ж розвідка корисних копалин здійснюється з
метою формування геологічної інформації, необхідної для
обґрунтувань господарської діяльності їх подальшого
вилучення їх з надр. Вилучені з надр корисні копалини
реально і конкретно застосовуються за потребами у
суспільному виробництві. Тому залізорудні родовища, залізні
руди логічно вивчати за принципом двомірності: як природні
за походженням мінерали; як сучасні ресурси для їх
господарського застосування.
Залізні руди як природні речовини за походженням і
мінерали за сучасним використанням вивчає мінералогія.
За визначенням у геологічному словнику, «мінералогія
[фр. mineral від давньолат. minera– руда, гр. logos – наука] –
геологічна наука про мінерали, яка вивчає особливості їх
складу, структури, властивостей, а також природні та
техногенні процеси, що зумовлюють їх утворення, розподіл у
природі та зміни. Як наука, М. розпочала формування
близько 2 тис. рр. тому. Термін „М.” був уведений
італійським дослідником Бернардом Цезієм (1636).
Завершилось формування М. як науки в кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. Головною метою М., за проф.
Д. П. Григор’євим, є „пізнання природної історії
мінерального
царства”.
Характеризується
значним
різноманіттям теоретичних і прикладних напрямків (описова,
генетична, регіональна, прикладна, техногенна та ін.). За
Є. К. Лазаренком, М. нараховує понад 14 тис. термінів. Серед
основних завдань М. є: розроблення наукової класифікації
мінералів; встановлення закономірних зв’язків між змінами
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складу, структури, властивостей і умовами утворення та
існування в природі; створення наукових основ для пошуків і
оцінки родовищ мінеральної сировини; залучення нових
видів мінеральної сировини до промислового використання
тощо. М. сприяє задоволенню потреб людства у мінеральній
сировині» [7].
На наш погляд, наведений вислів: «сприяє задоволенню
потреб людства у мінеральній сировині» дійсно об’єктивний,
але ж залізні руди у сучасності застосовуються й у
перспективі будуть застосовуватися не тільки як сировина.
Україна торгує залізними рудами, тому вони застосовуються
у товарно-грошових відносинах як товари, як надто вигідні за
грошовими надходженнями для суб’єктів господарювання і
фіскальними для держави. На процесах транспортування вони
слугують вантажем і т.д. Залізні руди як матеріали слугують
у цехах їх металургійної переробки у метал, а пороблена у
метал як сировина застосовуються у цехах виготовлення з
нього промислової продукції.
Наступний вислів: «створення наукових основ для
пошуків і оцінки родовищ мінеральної сировини;» також не
логічний, оскільки у родовищах знаходяться залізні руди не
як сировина, а у природному стані, слугують як об’єкти
геологічного вивчення, геологічного звітування, далі гірничої
справи і т.д. Щоб залізні руди стали за призначенням як
мінеральна сировина, з ними необхідно провести ряд
процесів, починаючи з підготовки родовища до видобутку,
видобування, збагачення, завантаження у транспорт і т.д.
У наступному визначенні «Сучасна мінералогія –
фундаментальна природничо-історична наука, яка будується
на генетичній основі. Індивідуальність статусу мінералогії, як
і будь-якої іншої науки, можна визначити двома основними
чинниками – об'єктами дослідження та метою дослідження
цих об'єктів. Об'єктами дослідження в М. є мінерали. Мету
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мінералогічної науки Д. П. Григор'єв[ru], спираючись на твори
своїх попередників – Плінія Старшого, Ж. Л. Бюффона,
М. В.Ломоносова, М. І.Кокшарова, В. І. Вернадського, влучно
визначив як «пізнання природної історії мінерального
царства». Таким чином, статус М. вичерпно обґрунтовується
поєднанням – об'єкти (мінерали) плюс мета (пізнання
природної історії мінералів). Головне завдання М.: розробка
наукової класифікації мінералів, виявлення зв'язків між
варіаціями їх складу, будови, властивостей і умовами
утворення та існування в природі; створення наукових основ
для пошуків і оцінки родовищ мінеральної сировини,
вдосконалення технології її переробки, залучення нових видів
мінеральної сировини в промислове використання; розробка
методів штучного вирощування і облагороджування
кристалів цінних мінералів. М. характеризується значним
розмаїттям теоретичних і прикладних напрямків, а також
відповідною системою назв – номенклатурою. За даними
Є. К. Лазаренка, мінералогія нараховує бл. 14000 термінів,
тобто слів або словосполучень, якими позначаються наукові
поняття» [8].
У наведеному визначенні наведені слова «мінеральної
сировини», але ж дане поняття відноситься не до
геологорозвідки, а до застосування мінеральних речовин для
переробки у виробничих процесах. Це підтверджується і
наступним визначенням: «мінеральна сировина – корисна
копалина, видобута і перероблена на товарну продукцію
гірничого виробництва» [9, с. 171]. Але ж видобута корисна
копалина ще не є сировиною. Товарна продукція також не є
ні корисною копалиною, ні сировиною.
За Гірничим законом України, гірнича справа
трактується як «діяльність, пов’язана з видобуванням з надр
корисних копалин на основі новітніх досягнень науки і
техніки», а «гірнича (гірничодобувна) промисловість -
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комплекс галузей важкої промисловості з розвідування
родовищ корисних копалин, їх видобутку з надр землі та
збагачення».
Отже,
товарна
продукція
гірничого
підприємства треба розуміти корисні копалини у природному
стані чи збагачені, призначені для продажу, тобто їх можна
називати товарними ресурсами, а не мінеральною сировиною.
З цих визначень можна зробити висновок, що поняття
«ресурси залізорудних корисних копалин» потребує
всебічного наукового обґрунтування, зокрема у вимірних
оцінках.
За словником поняття «ресурси» з французького
означає [… «підіймаюсь, виникаю знову].
Матеріальні
засоби, цінності, запаси, кошти, які у разі потреби можна
використати,
напр.:
природні
ресурси,
економічні
ресурси» [10, с. 622 – 623]. Тому, з врахуванням визначення [11],
наприклад, під поняттям «мінеральні ресурси» логічно
розуміти сукупність хімічних сполук та простих речовини,
що утворились внаслідок геологічних та космічних процесів у
надрах, мають кристалічну будову, чітко визначені як
конкретної речовини хімічний склад, фізичні властивості.
Нами пропонується застосовувати такі види ресурсних
оцінок залізних руд: натуральні (склад, процент заліза та
інших корисних компонентів у руді та ін.); кількісний
ресурсний потенціал (кількість руди, обсяг родовища);
економічний ресурсний потенціал (прибуток, ціни на товарну
продукцію з видобутих руд); потрібність як промислового
застосування речовини.
Поняття потреби у словнику трактується «як
необхідність, що вимагає задоволення; бажання діяти певним
чином» [10, с. 577]. До цього вислову логічно зробити
бачення щодо потреб у залізних рудах як речовинах,
необхідних для задоволення у використанні: в геологічній
науці для досліджень за різними напрямками; у
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промисловості в якості сировини, матеріалу; торгівельними
підприємствами у видобутих рудах як товарах гірничих
підприємств, далі металу; транспортної галузі перевезення
руд, з них товарів як вантажів і т.д.
Таким чином, за принципом двомірності можна
застосувати потребово-ресурсний підхід до залізних руд як
об’єктів: переконливою природною ознакою залізних руд як
мінеральних ресурсів є вміст заліза та їх кристалічна будова;
а за сучасною господарською потребою як надто вагомі
поточні, прогнозні та перспективні економічні ресурси
(виробничого призначення і застосування, товарні).
Прогнозні ресурси (Рп) оцінюються категорією Р3, а
перспективні – категоріями Р2 й Р1. Тому оцінку економічних
ресурсів заліза Fe у рудах (ЕрFe), з врахуванням рекомендацій
обчислення ціни однієї тонни [12, с. 413], можна визначати за
формулою:
100
ЕрFe = Рп × Ц × Кв = Р × -------------------------× (Сд + Со) × Кв,
C × Квилуч × Кр
де: Ц – ціна 1 т Fe (або і корисного компонента) в
товарному концентраті, грн; (Сд + Со) – витрати на 1 т
корисної
копалини
(видобування,
переробка,
загальнорудничні витрати), грн; С – мінімальний
промисловий вміст Fe (або корисного компонента), %;
Квилуч – коефіцієнт вилучення Fe (або корисного
компонента) при переробці руди; Кр – коефіцієнт
збіднювання корисної копалини при видобуванні [12, с. 413];
Рп – прогнозна кількість Fe, натуральні одиниці; Кв –
коефіцієнт вірогідності точності визначення показника Рп.
Висновки і пропозиції. Проведено дослідження
понятійного апарату геологічного вивчення залізорудних
родовищ. Обґрунтовані поняття мінеральних ресурсів, їх
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види, зокрема за ознакою двомірності, натуральні та вартісні
ресурсні оцінки. Рекомендована формула оцінки економічних
ресурсів заліза Fe у рудах.
За ознакою походження, під поняттям «мінеральні
ресурси» логічно розуміти сукупність хімічних сполук та
простих речовини, що утворились внаслідок впливу
природних умов і з природних речовин, геологічних та
космічних процесів у надрах, кристалічної будови, чітко
визначених хімічного складу, фізичних властивостей. За
ознакою господарського використання, мінеральні ресурси
залізних руд логічно трактувати як природні, утворені
геологічними та комічними процесами, речовини з властивим
їм конкретним хімічним складом, фізичними властивостями,
кристалічною будовою, які визначають їх господарське
застосування.
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СЕКЦІЯ 17.
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА
Бодюк А.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник,
науковий керівник,
Науково-дослідний заклад «Ресурси»
м. Київ, Україна
ДИНАМІКА РЕСУРСОМЕТРИЧНИ ПОКАЗНИКІВ
ПІДЖИВЛЕННЯ ГРУНТІВ ОРГАНІЧНИМИ
ДОБРИВАМИ
Оцінювання практики використання органічних добрив
у вирощуванні сільськогосподарських культур перспективно
здійснювати з потребово-ресурсним підходом: добрива
розглядати як потрібні рослинам поживні ресурси їх
зростання. У державній статистиці наводяться кількісні
показники застосування добрив: внесено під урожай звітного
року; внесено під посіви сільськогосподарських культур;
удобрена земельна площа. У перших двох висловах не
сказано, що внесено, тобто немає підмета. На наш погляд,
останній вислів, по суті, звучить так: удобрена добривом
земельна площа, тобто не логічно. До того ж, удобрюється не
земля (назва природна), не площа (назва математична), а
ґрунти (поняття сільськогосподарське).
Як логічно обґрунтовані, за потребово-ресурсним
підходом, нами пропонуються замінити застосовані у
статистиці на уточнені для статистики назви показників
внесення добрив у ґрунти, розглядаючи їх як потрібні
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рослинам ресурси підвищення родючості, поліпшення складу
поживних речовин: «внесено під урожай звітного року» … на
«підживлено ґрунти органічними добривами під урожай
звітного року»; «внесено під посіви сільськогосподарських
культур» … на «підживлено органічними добривами посівів
сільськогосподарських культур»; «удобрена земельна площа»
на «підживлені добривами ґрунти площею…».
Динаміка кількісних показників, названих «внесення»
органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами
в ґрунти наведена в табл. 11 (с. 307).
Таблиця 1.
Динаміка внесення органічних добрив сільськогосподарськими
підприємствами за період 2000 – 2019 рр.
Роки

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2019
до
2000

2019
до
2015

Показники
Підживлено ґрунтів
органічними добривами
під урожай звітного року, 28964,1 13387,3 9963,6 9662,7 9162,9 9273,9 10674,7 10429,8 0,36
1,08
усього, тис. т
Підживлено органічними добривами посівів
1, 08
сільського-подарських 28410,1 13245,8 9874,1 9636,3 9132,5 9250,3 10643,6 10405,7 0,36
культур, усього, тис. т
Підживлена добрива-ми
площа ґрунтів, млн га 0,7
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,8
0,8
1,14
2,00
1.
Примітка: Статистичний щорічник за 2019 рік: Державна служба статистики
України. За ред. Вернера І. Є. Відп за випуск Вишневська О. А. Київ: ДП «Держаналітінфор», 2020.
463 с. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf.

Як видно з цієї таблиці, починаючи з 2017 року,
використання ресурсів органічних добрив має тенденцію до
зростання як по показниках кількісних застосування добрив
для підживлення ґрунтів, так і підживлюваних площ.
Тобто потреби сільгоспвиробників у органічних
добривах зростають.
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Зауважимо, що добрива поділяються на органічні і
мінеральні (останні не всі мінеральні, але хімічні, але всі вони
належить до промсільгоспдобрив).
Окремо відмітимо, що і мінеральні (більше), і органічні
(менше) вміщують метали, як хімічні речовини. Безумовно,
чим більше вноситься в ґрунти промсільгоспдобрив, тим
більше металів, зокрема необхідного заліза, споживається
рослинами. Динаміка питомих показників підживлення
ґрунтів за період 2000 – 2019 рр. наведена в табл. 21 (с. 307).
Таблиця 2.
Динаміка питомих показників підживлення ґрунтів
в Україні за період 2000 – 2019 рр.
2000
Промсільхоздобрива

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2019
до
2015

Підживлено ґрунтів
13
32
58
79
96
110
121
119
1,51
під урожай на 1 га,
кг
Підживлено ґрунтів
60
72
84
98
110
123
134
131
1,34
під посіви на 1 га
площі, кг
Органічні добрива
Підживлено ґрунтів 1,3
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
1,20
під урожай на 1 га
площі, кг
Підживлено ґрунтів
39,8
28,5
28,5
21,8
19,2
18,3
13,7
13,4
0,62
на 1 га посівної
площі, кг
1.
Примітка: Статистичний щорічник за 2019 рік: Державна служба статистики
України. За ред. Вернера І. Є. Відп за випуск Вишневська О. А. Київ: ДП «Держаналітінфор», 2020.
463 с. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf.

Як видно з табл. 2, по показнику площ
промсільгоспдобрива мають переваги.
Отже, логічно зробити висновок, що процеси хімізації,
металізації сільськогосподарських земель продовжується як
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внесенням промислово виготовлених мінеральних добрив, так
і перетворенням, до речі, у добрива сільськогосподарських
рослин.
Таким чином, ресурсометрику удобрювання ґрунтів,
зокрема металами, логічно визначати, за їх призначенням,
про вимірювання, оцінювання та передбачення у кількісних і
якісних показниках підживлених площ сільськогосподарських
угідь та економічне
їх використання за потребами,
обґрунтування рекомендацій по
підвищенню його
результативності.
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Дунаєва Т.А.
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна
ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОГО
МЕТОДУ ГІЛОК ТА ГРАНИЦЬ В ЗАДАЧІ
РОЗПОДІЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
При плануванні виробничих процесів, часто
доводиться вирішувати завдання календарного планування,
виконання різних робіт, які потребують визначення
послідовності. Типовими прикладами завдань календарного
планування є задачі складання графіків виготовлення різних
виробів, розподіл персоналу по робочих місцях та інше.
Як приклад, в даній роботі представлена задача
розподілу працівників ремонтних бригад. Такий розподіл дає
можливість не тільки вчасно виконати ремонтні роботи, але й
зменшити витрати на підприємстві за рахунок мінімізації
часу виконання таких робіт.
У даній роботі представлена математична модель задачі
планування ремонтних робіт на ГРС пов’язаних з форсмажорними обставинами. Як приклад позаштатної ситуації,
розглянемо пожар на об’єкті – ГРС. Швидке виконання
ремонтних робіт дозволить зменшити ряд витрат, таких як:
витрати на проживання робітників, викликаних на ремонт
ГРС, кошти, які витрачаються на відрядження робітників, а
також швидке введення об’єкта в експлуатацію. Саме
розподіл робітників по робочих місцях дозволить скоротити
ці витрати. Тобто потрібно мінімізувати час потрачений на
виконання ремонту.
Ремонтні роботи виконуються в шість етапів:
1. прибирання наслідків пожежі;
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2. виконання електрозварювальних робіт ділянки
трубопроводу;
3. виконання
робіт
пов’язаних
з
заміною
електропроводки;
4. заміна покрівельних матеріалів;
5. встановлення примикань покрівельних матеріалів;
6. виконання фарбувальних робіт.
Ремонтні роботи виконують п’ять працівників. Два
працівника – електрозварювальники, один електрик та два
працівника ремонтної бригади. На кожному етапі працюють
по два робітника. Перший, п’ятий та шостий етапи –
виконуються по черзі. Другий етап може виконуватись разом
з третім та четвертим, але повинен бути закінчений раніше
четвертого. На другому етапі один з працівників мати
спеціальність – електрозварювальника,
на третьому –
електрика. Потрібно зважати на те, що робітники працюють з
різною продуктивністю. На рисунку 1.1. схематично
представлений порядок виконання робіт.

Рис.1.1. Граф порядку виконання робіт.
Ведемо наступні умовні позначення:
i – порядковий номер етапу роботи; j – порядковий номер
працівника; T – час виконання роботи; V – об’єм роботи; P –
продуктивність праці; n – кількість етапів роботи; m –
кількість працівників на об’єкті; ti , i = 1, n - час, затрачений на
i -ій ділянці роботи, xij – булева змінна, при наступних умовах:
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1, якщо j - й робітник працює на i - му етапі,
xij = 
0, в іншому випадку.
Запишемо обмеження, які використовуються в задачі:
n
V
t i1 ≤ t i 2 + t i 3 ; T = ∑ t i ; ti = i , i = 1, n ;
Pi
i =1
Враховуючи всі обмеження, запишемо модель в
загальному вигляді:

vi

T
=
→ min;
m

pij xij
∑

j =1

m
xij = n, i = 1, n;
∑
j =1

 xij = 1;
 n +1
∑ xij ≤ 1, j = 1, m;
 i =n
 x ∨ x ∨ x = 1, j = 1, m;
i2 j
i3 j
 i1 j
 vi1
v
v
.
≤ m i2
+ m i3
m
 ∑ p i1 j xi1 j ∑ p i 2 j xi 2 j ∑ p i 3 j xi 3 j
j =1
j =1
 j =1
В даній роботі, для розв’язування поставленої задачі,
було використано модифікований метод гілок та границь, так
як велика кількість обмежень, у тому числі і нелінійних, не
дозволяє розв’язати задачу за стандартними алгоритмами.
Суть даного метода полягає в наступному: множину
допустимих рішень (планів) деяким способом розбиваємо на
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підмножини, кожні з яких знову розбиваємо на підмножини.
Процес продовжується до тих пір, поки не отримано
оптимальний цілочисельний розв’язок вихідної задачі.
Для розв’язання побудованої моделі, розіб’ємо основну
задачу на дві підзадачі.
Задача 1
Задача 2
 pij → max;
m
∑ xij = n, i = 1, n;
 j =1

 xij = 1;
 n +1
∑ xij ≤ 1, j = 1, m.
 i =n

 pij → max;
m

∑ xij = n, i = 1, n;
 j =1
 xi1 j ∨ xi 2 j ∨ xi 3 j = 1, j = 1, m.


Задача 2 розв’язується симплекс методом. Шляхом
розбиття Задачі 2 на деяку кількість підзадач, знаходиться
розв’язок для кожного окремого етапу. Кількість таких
підзадач залежить від кількості етапів, для яких потрібно
знайти розв’язок.
Для знаходження розв’язку Задачі 1 розбиваємо на
слідуючі підзадачі:
Задача 3*
Задача 1*
Задача 2*
 pij → max;
m
∑ xij = n, i = 1, n;
 j =1

 xij = 1;
 n +1
∑ xij ≤ 1, j = 1, m.
 i =n

 pij → max;
m

∑ xij = n, i = 1, n;
 j =1
 xij = 1.

 pij → max;
m

xij = n, i = 1, n.
∑
 j =1

Задача 3* розв’язується методом «бульбашки». Якщо
розв’язок Задачі 3* задовольняє обмеження, яке
використовується в задачі, переходимо до Задачі 2*,
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розв’язок якої знаходиться за алгоритмом симплекс методу.
Наступним кроком переходимо до Задачі 1*, розв’язуючи її
симплекс методом. Якщо розв’язок Задачі 1* задовольняє
обмеження, переходимо до Задачі 2, в іншому випадку до
Задачі 2* та враховуючи розв’язки отримані в Задачі 3*,
знаходимо нові відповіді. Задач 1 та Задача 2 розв’язуються
почергово до тих пір, доки не буде знайдений оптимальний
цілочисельний розв’язок поставленої задачі.
Останній етап розв’язку моделі це перевірка її на
обмеження

vi1

≤

m

∑p
j =1

i1 j

xi1 j

vi 2

+

m

∑p
j =1

i2 j

xi 2 j

vi 3

,

m

∑p
j =1

i3 j

xi 3 j

якщо його умови виконуються, тоді складаємо графік
виконання робіт та розраховуємо час їх виконання, якщо ні,
то переходимо до розв’язку Задачі 1.
Графічно модель виглядає таким чином (Рис.1.2)
Модель
Задача 1
Задача1*

Задача2*

Етап1

Задача 2
Задача3*

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 2

Рис. 1.2. Порядок розбиття моделі на підмножини
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Результати, отримані внаслідок роз в’язку задачі,
свідчать про те, що побудована модель є працездатною,
алгоритм моделі задовольняє умові задачі, а її практичне
використання дозволяє отримати позитивний економічний
ефект.
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СЕКЦІЯ 18.
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ'ЄКТІВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Федоренко В.Л.
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України, директор,

Науково-дослідний цент р судової експерт изи
з пит ань інт елект уальної власност і
Мініст ерст ва юст иції України
м. Київ, Україна
Чабанець Т.М.
судовий експерт лабораторії права промислової власності

Науково-дослідний цент р судової експерт изи
з пит ань інт елект уальної власност і
Мініст ерст ва юст иції України
м. Київ, Україна

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ
ОЗНАК ТА «ФОРМУЛИ МАРКУША» ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)
Згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону прав на
винаходи та корисні моделі», заявка на винахід повинна
стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним
винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу) [1].
Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї
корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі). При
цьому, вимогою законодавця є й те, що формула винаходу

437

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

(корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на
описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло, а
опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у
визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної
моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити
фахівець у відповідній галузі знань.
Відповідно до Правил складання та подання заявки на
винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001. № 22,
ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати
загальним поняттям (що виражають функцію, властивість
тощо), яке охоплює різні відокремлені (самостійні) форми
його реалізації. За умови, що саме ці характеристики, вміщені
в загальному понятті, забезпечують, у сукупності та взаємодії
з іншими ознаками, досягнення зазначеного заявником
технічного результату [1].
Якщо таке поняття ознаки відсутнє або узагальнення
невірне або некоректне, то ознака винаходу (корисної
моделі) може бути виражена як альтернативна, за умови, що
вона, при будь-якому зазначеному в альтернативі виборі, у
сукупності з іншими ознаками, забезпечує досягнення одного
і того самого технічного результату.
Яким чином у формулі винаходу (корисної моделі)
реалізується його альтернативна ознака, передбачена чинним
законодавством? Очевидно, що для цього слід розглянути
зміст слів (термінів) «альтернатива» та «альтернативний».
Слово «альтернатива» має іноземне походження. У
перекладі з французької alternative, від латин. alterno –
«чергую, змінюю», воно означає «необхідність вибору між
двома можливостями, що виключають одна одну; кожна із
цих можливостей» [3, с. 29].
Термін «альтернатива» також міститься в Академічному
тлумачному словнику української мови та має значення:
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«необхідність вибору між двома або кількома можливостями,
що виключають одна одну» [4].
З
філософської
точки
зору
термін
«альтернати́ва» (від лат. alter - один (другий) з двох) означає,
що кожний із членів строгої диз’юнкції, яка виражає дві або
більше можливостей, що виключають одна одну. Наприклад,
судження «кути бувають або прямі, або гострі, або тупі»
містять три альтернативи [5].
Таким чином, законодавство України дозволяє
застосовувати альтернативні ознаки у формулі винаходу
(корисної моделі) при дотриманні принаймні двох умов.
По-перше, суттєва ознака винаходу (корисної моделі)
визначається за допомогою альтернативи, якщо відсутнє
загальне поняття, що охоплює виявлені форми реалізації
ознаки, або узагальнення поняття є неправомірним, тобто
технічний результат винаходу (корисної моделі) досягається
не при всіх формах здійснення ознаки винаходу (корисної
моделі).
По-друге, потрібно, щоб ознаки, які входять до
альтернативи, були еквівалентними (від. aequivalentis –
«рівноцінний») [3, с. 187].
Отже, відповідно до положень чинного законодавства
України у сфері інтелектуальної власності та сутності й
змісту
терміну
«альтернатива,
альтернативний»
альтернативна ознака винаходу (корисної моделі) – це суттєва
ознака винаходу (корисної моделі), що характеризує його
технічну суть і може бути виражена у формулі у вигляді
еквівалентних (рівноцінних), по-суті, альтернативних понять.
Як свідчить практика судової експертизи із питань
інтелектуальної власності, при виявлення декількох
можливих форм здійснення ознаки винаходу (корисної
моделі), яка у сукупності з іншими суттєвими ознаками
забезпечує одержання одного й того ж технічного результату,
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вона може бути виражена у вигляді альтернативних понять за
допомогою мовних засобів, що служать для передачі
альтернативних ознак – крапка з комою, сполучників «або»,
«чи», «і/або», а також «як…, так і…», словосполучень (фраз):
«вибраний з ряду», «вибраний з групи».
Необхідність у використанні альтернативи при
формулюванні суттєвих ознак виникає для винаходів
(корисних моделей), що стосуються практично всіх об'єктів.
Наприклад, альтернативні ознаки використовуються для
вираження технічної суті винаходів (корисних моделей) у
способі наступним чином. Якщо необхідно скласти формулу
винаходу (корисної моделі), в якій були б охарактеризовані
всі речовини, що можуть бути застосовані в даному способі,
виникає необхідність у використанні альтернативних ознак,
котрі вводяться до формули винаходу (корисної моделі) за
допомогою сполучника «або» («або А, або В...»).
Сполучник «або» може вживатися в двох значеннях:
з’єднувально-розділовому і виключно-розділовому. Цей
сполучник («або») має значення з’єднувально-розділового,
якщо ознаки, пов’язані цим сполучником, не виключають
одна одну, тобто можуть існувати у конкретному об’єкті як
окремо одна від одної, так і одночасно. Якщо ж застосування
однієї речовини виключає одночасне застосування іншої, то
сполучник «або» вживається у виключно-розділовому
значенні.
Ця відмінність у значенні сполучника «або» має далеко
не формальний характер, оскільки в залежності від того, в
якому значенні вживається цей сполучник у формулі, обсяг
винаходу (корисної моделі), що виражається відповідною
формулою, буде ширшим або вужчим.
Необхідно зазначити, що формула винаходу (корисної
моделі), в якій ознаки пов’язані сполучником «або», за
обсягом винаходу (корисної моделі) еквівалентна сумі
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декількох формул, в яких використовується кожна з цих
ознак окремо.
Слід також розглянути застосування т.з. «формули
Маркуша». Вона утвердилася після розгляду у Сполучених
Штатах Америки справи «Ex parte Markush» (Ex parte
Markush, 1925 Dec. Comm’r Pat. 126, 127 (1924). Перелік
конкретних альтернатив у межах «формули Маркуша»
називається «групою Маркуша» або «розрядом Маркуша» [6].
На 30-й сесії Постійного комітету з патентного права
(ПКПП), 24-27 червня 2019 року, що відбулася в Женеві,
Комітет обговорив підготовлену Секретаріатом частину ІІІ
дослідження про винахідницький рівень, в якому у розділі N
було висвітлене питання винахідницького рівня заявлених
сполук, представлених за формулою Маркуша [7].
Формула винаходу, складена з використанням
«формули Маркуша», дозволяє включити в одну патентну
заявку кілька альтернативних сполук. Тобто, в більшості
випадків формула винаходу, складена у такий спосіб,
охоплює певний діапазон альтернативних варіантів, з яких
слід зробити вибір.
Формула, що визначається групою Маркуша, вимагає
вибору із закритої групи, «що складається» з альтернативних
членів. Формулювання пунктів формули винаходу, в яких
перераховуються альтернативи, не регулюється конкретним
використовуваним форматом (наприклад, альтернативи
можуть бути зазначені як «матеріал, вибраний із групи, що
складається з A, B і C» або «де матеріал являє собою A, B
або C»). Формули, в яких викладено список альтернатив, з
яких має бути зроблений вибір, зазвичай і називаються
«формулами Маркуша.» Винаходи в галузі металургії,
вогнетривів, кераміки, хімії, фармакології та біології
найчастіше заявляються за «формулою Маркуша» [7].
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Вбачається, що альтернативні ознаки і положення
«формули Маркуша», включаючи групи Маркуша» є
важливим методологічним і методичним інструментарієм при
дослідженні судовими експертами з питань інтелектуальної
власності, а також спеціалістами винаходів (корисних
моделей) на стадії досудового і судового розгляду
відповідних спорів.
Список використаних джерел:
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Верховної Ради України. 1994. №7. Ст. 32.
2. Правила складання та подання заявки на винахід та
заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.01.2001. № 22. Офіційний вісник
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5. Словник української мови: в 11 томах. Том 1. 1970. Стор.
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СЕКЦІЯ 19.
ПСИХОЛОГІЯ
Мешко Г.М.
завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти,
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна
Мешко О.І.
доцент кафедри психології,
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Сучасному закладу освіти потрібен компетентний
керівник з високим рівнем працездатності і професійної
стресостійкості, готовий до прийняття швидких і виважених
управлінських рішень у складних, непередбачуваних
ситуаціях управлінської діяльності, здатний долати
професійні труднощі. Тому надзвичайно важливою є
проблема діагностики і визначення шляхів формування
конструктивних стратегій подолання професійного стресу у
майбутніх керівників закладів освіти.
У сучасній психологічній науці поняття копінг
вживається для опису характерних способів поведінки людей
у складних життєвих ситуаціях. Аналіз наукових джерел
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свідчить, що над різними аспектами цієї проблеми працює
низка вчених: А. Вдовиченко, Т. Дзурілла, Дж. Едвардс,
Н. Ендлер, В. Корольчук, П. Крамер, Р. Лазарус, А. Махнач,
А. Незу,
К. Парґамент,
О. Похлєстова,
Т. Ткачук,
С. Фолькман та ін.
У науковій літературі досліджується проблема копінгу в
психоаналітичному, диспозиційному, трансакційному та
ресурсному підходах У психоаналітичному підході копінг
розуміють
як
механізм
психологічного
захисту;
диспозиційному – як схильність людини долати труднощі, що
залежить від особистісних рис людини; трансакційному – як
сукупність когнітивних і поведінкових зусиль, спрямованих
на розв’язання проблеми; у ресурсному – акцентовано на
різноманітних можливостях, якими володіє особа [1, с. 188].
У понятті копінгу учені-психологи виокремлюють:
1) копінг-процес, у якому відтворено динаміку долання
труднощів; 2) копінг-поведінку, яка виявляє і характеризує
готовність людини долати життєві і професійні труднощі й
негаразди; 3) копінг-стратегії як типовий, характерний для
цієї людини спосіб подолання труднощів [1; 2; 4].
Копінг є психологічною стратегією та способом
подолання людиною стресової ситуації. Копінг-стратегії
трактують як адаптивну форму поведінки, яка підтримує
психологічну рівновагу в складній ситуації; як способи
психологічної діяльності та поведінки, які виробляються
свідомо і спрямовані на подолання стресової ситуації. Хоча
копінг-стратегії є реакцією людини на ситуацію, вони
відносно стійкі й тісно пов’язані і залежать від особистісних
особливостей.
У психології є низка досліджень, присвячених
різновидам і класифікації копінг-стратегій (П. Міллер,
Дж. Інґхам і С. Девідсон; К. Парґамент, Г. Кюніґ і Л. Перез;
Р. Лазарус і С. Фолькман; Л. Перлін і К. Шулер; С. Рош і

444

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

Ґ. Ано; Й. Тереляк, Дж. Родріґе і С. Джексон; Дж. Шеффер і
Р. Моос та ін.).
У психологічній науці копінг визначено як
стабілізаційний
чинник,
який
допомагає
фахівцю
підтримувати психосоціальну адаптацію під час професійного
стресу. Тому наше дослідження спрямовувалося на
діагностику здатності майбутніх керівників закладів загальної
середньої освіти до поведінки подолання і визначення
переважання тої чи іншої моделі поведінки в складній
(стресогенній) ситуації. Для цього використано опитувальник
SACS-стратегії і моделі поведінки подолання [3].
Опитувальник містить 9 субшкал, кожна з яких
відображає ступінь переважання тої чи іншої моделі
поведінки в складній (стресогенній) ситуації. Аналіз
результатів дослідження здійснено на основі зіставлення
даних конкретного здобувача вищої освіти другого
(магістерського) рівня за кожною із субшкал із середніми
значеннями моделей подолання у досліджуваній професійній
групі. Відповідно до концепції Хоббофола, поведінка
подолання у змістовому плані характеризується за допомогою
трьох
координат:
вісь
пропорціональної-асоціативної
стратегії, вісь активності-пасивності, вісь прямої-непрямої
(маніпулятивної) поведінки. Різні поєднання цих стратегій
визначають дев’ять типів поведінки фахівців [3, с. 231].
Стратегії і моделі поведінки залежно від ступеня
конструктивності сприяють чи, навпаки, перешкоджають
успішності подолання професійних стресів, впливають на
стан професійного здоров’я керівників закладів освіти.
Конструктивне подолання професійного стресу є активним і
просоціальним. Крім того, активне подолання у поєднанні з
позитивним використанням соціальних контактів підвищує
стресостійкість керівника закладу освіти.
Результати проведеного дослідження свідчать про те,
що майбутні керівники закладу загальної середньої освіти
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володіють незначною кількістю моделей подолання
стресогенних ситуацій. Це виявляється у низьких показниках
асертивної поведінки, вступу в соціальний контакт, пошуку
соціальної підтримки і в більш високих показниках
агресивних, асоціальних та маніпулятивних дій. Моделі їх
поведінки у більшості випадків (57%) пасивні, негнучкі.
Для формування копінг-стратегій майбутніх керівників
закладів освіти важливо використовувати освітні можливості
фахових і психолого-педагогічних дисциплін, проводити
тренінги формування стреостійкості, розробляти ефективні
корекційні заходи для допомоги магістранту, який відчуває
проблеми під час зіткнення із життєвими і професійними
труднощами, а також спеціально готувати майбутніх менеджерів
освіти до самостійної конструктивної і результативної поведінки
подолання. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
розробленні й упровадженні на етапі магістерської підготовки
програми антистрестренінгу, спеціально орієнтованого на
формування конструктивних копінг-стратегій майбутніх
керівників закладів освіти.
Список використаних джерел:
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людини. 2010. № 4. С. 188-199. http://dspace.nbuv.gov.ua/
bitstream/handle/123456789/27423/19-Hrabowska.pdf?sequence=
2. Вдовиченко А.В. Особливості копінг-поведінки
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Пащенко В.В.
аспірантка кафедри інноваційних технологій
з педагогіки, психології та соціальної роботи,
Університет імені Альфреда Нобеля
м. Дніпро, Україна
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТВОРЕННЯ КОМАНДНОЦІЛЬОВОЇ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ГРУПИ В ПРОЦЕСІ
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
На разі постає висока потреба у молодих
конкурентоспроможних кадрах, які досконало володіють
професійними компетенціями, набором комунікативних і
особистісних якостей, що необхідні на ринку праці для
виконання професійних завдань. У сучасних умовах більш
затребуваними стають фахівці, здатні високоефективно
працювати у складі різних творчих команд, де їх члени
вміють узгоджувати кроки та дії у спільній діяльності,
підтримувати високий темп роботи, розуміти та вирішувати
поставлені індивідуальні завдання задля досягнення спільної
мети шляхом розкриття свого потенціалу.
Нагальною в цьому аспекті постає проблема підготовки
психологів до роботи з командою, формування у них
компетентності створення командно-цільової мотивації для
нових членів професійної групи.
Вирішення заявлених питань щодо підготовки таких кадрів
нерозривно пов'язане з пошуком нових напрямів перебудови
системи вищої освіти, у тому числі й активним упровадженням у
процес професійної підготовки практичних аспектів майбутньої
діяльності, що містять технології командоутворення, гнучкі
методи та форми командної роботи тощо.
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Будь-яка робота з командою наскрізь пронизана
психологічним змістом, оскільки її ключовим суб’єктом є
особистість зі своїми здібностями, інтелектом, мотивацією,
особистісними та іншими особливостями, тому сьогодні
психолог як штатний співробітник організації – це складова
іміджу організації.
Погоджуємося з думкою колективу авторів [3], що
психолог повинен бути підготовлений до активної творчої і
соціальної діяльності, має
володіти високим рівнем
професійної підготовки, забезпечувати соціальне замовлення
суспільства в сфері прикладної психології, а також
зобов'язаний безупинно поповнювати свої знання, вміти на
практиці застосовувати принципи наукової організації праці,
володіти передовими методами керування, широкою
ерудицією і культурою, вміти діалектично мислити,
аргументовано відстоювати свою точку зору [3, с. 12].
Професійна компетентність психолога – це інтегративна
якість особистості, яка включає готовність і здатність до
здійснення професійної діяльності, що вимагає наявності
певних знань, умінь і навичок, з одного боку, і професійноособистісних якостей, з іншого.
Суголосні з думкою В. Синишиної, що професія
практичного психолога не передбачає готових алгоритмів
вирішення того чи іншого завдання, психолог не може
надавати психологічну допомогу шляхом використання
готових схем, тим більше що не існує у психологічній
практиці стандартних ситуацій [2, с. 75].
Підготовка фахівців вищої кваліфікації у сучасних
умовах вимагає сформованості професійної компетентності,
структурі якої – наукові знання, що відображають змістовні
аспекти майбутньої професійної діяльності та конкретні
практичні вміння та навички як засоби регулювання цієї
діяльності.

448

Матеріали XXІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції
(07 вересня 2022 року, м.Орхус (Данія), дистанційно)

Формування у майбутніх психологів компетентності
створення командно-цільової мотивації для нових членів
професійної групи не може бути достатньо цілісним без
практичної діяльності.
Педагогічні технології вищої освіти припускають
включення до навчального процесу різних видів практик,
орієнтованих на формування та розвиток у студентів
предметної та соціальної компетентності в професії. Цілі та
завдання практики реалізуються на основі знань із загальної
психології, психології розвитку та вікової психології,
психології особистості, педагогічної та соціальної психології,
психокорекції
та
психотерапії,
психодіагностики,
профконсультування,
психологічного
тренінгу,
психологічного консультування, психології управління та
психології праці, правознавства тощо.
У зв'язку з цим гостро постає проблема підготовки
професійно компетентних психологів-практиків, формування
професійної особистості яких триває протягом усього
навчально-виховного процесу у ЗВО, але насамперед – у
процесі виробничої практики, в ході якої теоретичне та
практичне навчання поєднується в одне ціле, а результати
практики, на наш погляд, можуть бути показником готовності
студентів до професійної діяльності.
Відповідно до змісту освітньо-професійної програми
«Консультування та корекційно-розвивальна робота» за
спеціальністю 053 «Психологія», практика здобувачів вищої
освіти на першому (бакалаврському) рівні є одним із
напрямів вирішення проблеми відповідності рівня підготовки
фахівців у закладах вищої освіти вимогам роботодавців та
забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку
праці шляхом поетапної практичної підготовки майбутніх
фахівців із послідовним нарощуванням рівня професійних
знань та практичних навичок [1, с. 19].
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Ефективним засобом формування у майбутніх
психологів компетентності створення командно-цільової
мотивації для нових членів професійної групи є виробнича
практика, яка включає три взаємопов'язані етапи: професійноціннісний, спрямований на пріоритетне формування
мотиваційного компонента зазначеної компетентності
психолога;
професійно-діяльнісний,
спрямований
на
пріоритетне формування когнітивного та діяльнісного
компонентів;
професійно-творчий,
спрямований
на
пріоритетне формування рефлексивного компонента.
Зміст виробничої практики психологів в університеті
імені Альфреда Нобеля полягає в ознайомленні зі структурою
та технічним оснащенням підприємства (установи) – бази
практики, організацією і методами роботи практичних
психологів у процесі здійснення консультативної роботи з
метою закріплення й поглиблення набутих знань, а також
набуття навичок у сфері практичної консультативної
роботи [1, с. 20].
Завданнями виробничої практики з отримання
професійних умінь та досвіду професійної діяльності є такі:
– вивчення організації психологічної роботи в
установах, фірмах, на підприємствах, які є місцями
проходження практики в аспекті роботи з професійною
групою;
– розвиток навичок формулювання завдань
індивідуальної та спільної діяльності, кооперації з
колегами по роботі на користь вирішення завдань
психологічної роботи;
– накопичення досвіду практичної роботи та його
критичне осмислення;
– обстеження та консультування керівників
установ та організацій з питань психології особистості
та
психології
груп:
соціально-психологічним
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особливостям
формування
та
функціонування
колективів; характеру прояву групових явищ та їх
обліку у повсякденній діяльності; рівню сумісності та
психологічної компетентності управлінських структур;
– підготовка психологічних рекомендацій щодо
покращення
соціально-психологічного
клімату,
професійного навчання та виховання персоналу,
забезпечення комфортного психологічного середовища
саморозвитку особистості, профілактиці соціальних
відхилень та деструктивних конфліктів у поведінці
особистості та групи, алгоритм створення командноцільової мотивації для нових членів професійної групи.
Ефективність процесу формування у майбутніх психологів
компетентності створення командно-цільової мотивації для
нових членів професійної групи в ході виробничої практики
забезпечується реалізацією таких умов, що забезпечують
реалізацію процесу формування як цілісної системи:
– реалізації
динамічної
моделі
розвитку
діяльності: від навчальної діяльності (лекції тощо) через
квазіпрофесійну (рольову гру) та навчально-професійну
(науково-дослідницька робота, виробнича практика) до
власне професійної діяльності;
– наявності інтеграції психолого-педагогічної,
методичної та предметної підготовки;
– інтеграція практичної психології, методики
викладання предмета, і предметних дисциплін, засобом
реалізації виступають інтегровані завдання на практику
як системоутворюючий елемент її змісту;
– цілісне керівництво практикою, що передбачає
єдність, узгодженість дій та інтеграцію зусиль керівника
практики, тьютора, керівництва.
Отже, в контексті формування у майбутніх психологів
компетентності створення командно-цільової мотивації для
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нових членів професійної групи під час виробничої практики
майбутні
фахівці
мають
оволодіти
основними
психологічними підходами до вивчення мотивації поведінки,
мотивів та стимулів у роботі з персоналом, взаємозв'язку
мотивації персоналу з умовами роботи, етапи, навчитися
виявляти чинники мотивації персоналу та здійснювати її
діагностику, ознайомитися з організаційно-адміністративними,
економічними, соціально-психологічними методами мотивації,
взаємозв'язок мотивації персоналу із оцінкою ефективності
мотивації тощо.
У
процесі
проходження
виробничої
практики
актуалізуються процеси змістовного узагальнення інформації
з різних навчальних дисциплін, формується цілісна система
психологічних знань та умінь як інструментарію професійної
діяльності психолога.
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СУПРОВІД ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Україна на даний час військових, економічних та
моральних перепетій стала єдиною "раною". Сучасний стан
громадян України формує негативну статистику ставлення до
життя, бажання вирватись у кращі обставини, вижити за
будь-яку ціну. В таких умовах середовища найгірше
становище
у
громадян
з
інвалідністю
внаслідок
інтелектуальних порушень. Крім звичного стану постійних
хворобливих станів психіки та фізичних дискомфортів,
додається стан тривоги, незахищеності, болючого сприйняття
невизначеності та безпорадності.
Ситуація, що склалась показує ставлення суспільства до
такої групи громадян. Якщо в розвинутих країнах світу таких
громадян, які постійно залежні від оточення, саме державні
органи
влади
та
певні
організації
стають
на
широкомасштабний захист таких людей, створюють
поблажливі умови їх перебування, найбільшою мірою
створюють умови спокою та стабільності, посилене оточення
увагою та додатковими засобами покращення їх
психоемоційного стану.
Відомо, що соціальна адаптація - процес активного
пристосування індивіда до умов соціального середовища; вид
взаємодії особистості із соціальним середовищем[1, с.28]
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Введення в науковий обіг терміна «адаптація»
пов’язують з ім’ям німецького фізіолога Х. Ауберта (1865),
який використовував його для характеристики пристосування
органів зору (або слуху) до подразника, що виражено у
підвищенні або зниженні чутливості [2, с. 19].
Овчиннікова
Г.
Г.
ототожнює
безперервний
процес адаптації з поняттям життя [3, с. 200]. Згідно з
Ларіоновою С. А. [4, с. 123], адаптація представляє процес
пристосування організму до зовнішнього середовища або
змін, що відбуваються в самому організмі. Аналогічної
концепції дотримується Реан А. А. і розглядає адаптацію як
особливу форму відображення зовнішнього та внутрішнього
оточення [5, с. 75].
Важливим елементом у роботі фахівців з адаптації
людей з інвалідністю є робота волонтерів, яких іноді теж
треба навчити як поводитись з такою групою людей,
пояснити їх особливе ставлення до світу, як скорегувати
інформацію до потребувачів з особливими можливостями, як
вирішити проблеми з якими вони стикаються, і все це слід
впроваджувати тактовно, індивідуально вибираючи потреби
кожного з бенефіціарів.
Тому, враховуючи все вищевикладене, психологам в
таких умовах праці вбачаємо такі основні напрямки роботи, а
саме:
1. Діагностика стану особи. Першочерговим завданням
психолога перед початком роботи є діагностика стану та
особливості розвитку психоемоційних процесів, специфічних
особливостей переживання та прояву емоцій, а також
особливостей особистісного розвитку людей з інвалідністю.
Даний етап повине проводитись повномасштабно, глибоко та
всесторонньо. Саме від повноти проведення цього етапу в
подальшому залежатиме вибраний курс роботи та взаємодії з
усіма факторами впливу на стан особи з інвалідністю.
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2.Консультування. Цей етап повинен супроджуватись
наданням психоемоційної кореляцій поведінки особи з
інвалідністю
визначення
факторів,
що
сприяють
врегулюванню та стабільності станів, а також підтримки
людей з інвалідністю у різних фазах стану адаптації.
3. Корекційно-розвиваючий напрям
допомагає у
розвитку умінь та навичок,пізнавальної, емоційної, вольової
та соціальної сфер особистості. суть цього напрямку
визначається робочою програмою та індивідуальним планом
корекції та розвитку особистості кожного реципієнта. Напрям
орієнтований на вирішення конкретних проблем, пов'язаних з
вторинними та третинними порушеннями в розвитку людини,
напрям реалізується у двох формах - індивідуальній та
груповій.
4. Просвітницький напрям полягає у наданні у зручній
формі для реципієнта інформації та проведення обговорень, в
індивідуальному та груповому форматі про особливості
переживання людиною її психологічного життя.
5. Профілактичний напрям сприяє застережувальним
діям з метою попередження розвитку та динаміки девіантної
та агресивної поведінки особи в колективі та соціумі,
особливо у незвичних чи нових для неї умовах. Даний напрям
"готує" реципієнта до непередбачуваний ним ситуацій та
вироблення "імунітета" стабільності та спокою.
6. Психологічний супровід полягає у наданні допомоги
при вирішенні конкретних ситуацій чи проблем з метою
стабілізації стану особи та згодом повернення її
психоемоційного стану до норми. В залежності від стану
реципієнта, здійснюється пошук виходу із ситуації з
подальшим запобіганням та контролю рецидиву, допомога
адаптації до нових умов перебування у соціальних сферах з
елементами режимного характеру, прояви самодисципліни.
Методи роботи психолога у таких центрах соціальної
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адаптації повинні зводитись до використання різноманітних
методик, які не слід часто повторювати, щоб не створювати
монотонності виконання завдань.Увагу реципієнтів слід
утримувати в постійному режимі зміни завдань. На нашу
думку, провівши дослідження, ми виокремили ряд найбільш
дієвих методів взаємодії психолога з людьми з інвалідністю
внаслідок інтелектальних порушень, а саме:
1. Тестування використовується з метою стандартної
діагностики станів, прогнозування та визначеня їх динаміки,
росту та розвитку. В основному тестування є тою
стандартною формою виявлення можливостей, розумових
здібностей.
2.Арт-терапія застосовується з метою діагностики та
опрацювання психоемоційного досвіду.
3. Психологічний тренінг полягає у виявлення ознак
групової адаптації особи в соціумі, вміння корегувати свої стани
в залежності ві ситуації що склалась чи впливу інших людей.
4. Метод ігротерапії дає змогу реципієнтам проявити
свій психоемоційний стан у формі гри, що дає змогу краще
розслабитись.
В цілому аналіз і дослідження показало, що кожна з
наведених методик дає свій результат, надає комплекний
психоемоційний супровід, підвищує рівень культури
спілкування та виховання, сприяє розвитку навиків
самообслуговування та комунікації, розвиває творчі
здібності, гуртує та зближує, вчить пристосовуватись до
різних життєвих ситуацій.
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