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Шановні колеги! 

 

Щиро вітаю колектив Видавничого 

дому «Наукові перспективи» з виходом у 

світ матеріалів І Міжнародної науково-

практичної конференції, яка відбулася 

дистанційно 07 вересня 2020 р. у 

м. Братислава (Словаччина). Вітаю, 

також, організаторів конференції, авторів 

та читачів з виходом матеріалів. 

Читати матеріали конференції легко 

і цікаво, при цьому, відчувається 

глибокий, всебічний аналіз тем досліджень.  

Цікавими є матеріали щодо: висвітлення питань 

громадського контролю, спрямованого на подолання 

конформного ставлення до недоліків і зловживань повсякденної 

практики органів влади; формування інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби; управління обласною клінічною 

лікарнею; досудового розслідування надзвичайних ситуацій 

(нещасних випадків, аварій, професійних захворювань) в 

промисловості тощо. 

Користуючись нагодою, запрошую усіх бажаючих до участі 

у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції 

розвитку», яка відбудеться 07 жовтня 2020 р. у м. Аланія 

(Туреччина). Детальніше про захід за посиланням: 

http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conferences 

Ще раз вітаючи, бажаю свіжих ідей і цікавих знахідок.  

Здоров'я, щастя, благополуччя, подальших творчих успіхів! 
 

З повагою, 
 

Президент громадської наукової 

організації «Всеукраїнська Асамблея 
докторів наук із державного 
управління», доктор наук з 

державного управління, професор, 
Заслужений юрист України                    

 
 

 
 
 

 
Є.О. Романенко 
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СЕКЦІЯ 1. 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, САМОВРЯДУВАННЯ 

І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  

БРЮШКОВА Н.О. 

Доцент кафедри менеджмента і логістики 

Одеська національна академія харчових технологій 

м. Одеса, Україна 

ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗА ЦЕНТРАМИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Управління за центрами відповідальності є основою системи 

контролінгу підприємства. Даний метод управління витратами 

доцільно застосувати і для організації доходів і видатків 

державного бюджету. 

Деякі фахівці називають центри обліку центрами 

відповідальності. При цьому центр відповідальності 

визначається як сегмент усередині підприємства, на чолі якого 

стоїть відповідальна особа, яка приймає рішення [1, с. 37]. Те ж 

саме можна застосувати й до державного управління. 

Більш детально, Центр фінансової відповідальності (ЦФВ) - 

структурний підрозділ або група підрозділів: 

здійснюють операції, кінцева мета яких - оптимізація 

прибутку; 

здатних здійснювати безпосередній вплив на прибутковість; 

відповідають перед вищим керівництвом за реалізацію 

встановлених цілей і дотримання рівнів витрат у межах 

встановлених лімітів. 
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Рис. 1. Пропонована класифікація центрів фінансової відповідальності 

державного бюджету 
 

Сутність методики управління витратами по ЦФВ 

складається в строгій послідовності віднесення витрат і 

визначення маржинального доходу для кожного центру. 
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З нашої точки зору, доцільно використовувати в процесі 

класифікації тільки центри прибутку і центри витрат, що 

відповідає класичній моделі контролінгу (рис. 1). 

Пропонується наступна модель розподілу на центри 

відповідальності: 

1. використання в розподілі тільки центрів прибутку та 

центрів витрат; 

2. розподіл на вищому рівні деталізації на фізичні центри 

відповідальності, до яких відносяться структурні підрозділи; в 

результаті даного розподілу можна визначити податкові центри 

прибутку (ПЦП) і фінансові центри прибутку (ФЦП), соціальні 

центри витрат (СЦВ), адміністративні центри витрат (АЦВ), 

галузеві центри витрат (ГЦВ), регіональні (в т.ч. місцеві) центри 

витрат (РЦВ). 

На основі вищевикладеного можна визначити наступні 

особливості пропонованої моделі в частині класифікації витрат і 

розподілу на центри відповідальності: 

дана система передбачає поділ центрів відповідальності на 

центри прибутку і центри витрат, причому останнім рівнем 

деталізації центрів прибутку є центри фінансової відповідальності 

з чіткою персональною відповідальністю доходів і витрат; 

в даній системі контролінгу використовується єдиний 

розподіл витрат на обов'язкові щомісячні і витрати, що 

формують «суму покриття». 

Об'єктно-орієнтований облік витрат і реалізація витрат 

державного бюджету реалізується із застосуванням системи 

управління за центрами фінансової відповідальності. Для 

державного бюджету запропонована наступна класифікація: 

центри прибутку (податкові, фінансові), центри витрат 

(соціальні, адміністративні, галузеві, регіональні). Така система 

дозволить більш ефективно розподіляти та використовивати 

доходи бюджету для розвитку країни. 

Список використаних джерел: 

1. Манн Р., Майер Є. Контроллинг для начинающих. М.: 

Финансы и статистика, 1995. 304 с. 
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ВИСОЧАНСЬКИЙ М. Р. 

Заступник начальника управління – 

начальник 2-ого відділу (боротьби з  

організованими групами з ознаками корупції),  

2-ого управління (протидії організованим  

формам злочинності в органах державної влади) 

Департамент стратегічних розслідувань  

Національної поліції України,  

м. Київ, Україна  

 

РОЗВИТОК ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

 

На сучасному етапі існування людства досягнення сучасних 

технологій дозволяють ефективно використовувати електронні 

носії в будь-якій сфері суспільних відносин, а тому адаптація 

таких досягнень технічних наук повинно використовуватись у 

сфері як державного регулювання та управління, так і в 

суміжних галузях, які впливають на ефективність державної 

діяльності, в тому числі на стан забезпечення економічної 

безпеки у державі.  

Робота щодо використання електронних технологій в Україні 

безперечно проводиться, так є досягнення у сфері надання 

електронних адміністративних послуг населенню, утворено 

відповідні уніфіковані центри щодо надання цих послуг, працює 

електронне урядування та створюються умови щодо 

впровадження та застосування електронних технологій у інші 

сфери життєдіяльності держави.  

Так, відповідно до Указу Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 

[1], розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 

2017 р. № 275 «Про затвердження середньострокового плану 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій 

Уряду на 2017 рік» [2] розвиток електронного урядування 

визначено одним з першочергових пріоритетів реформування 
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системи державного управління. Прийняті нормативно-правові 

акти: Закони України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» від 22.05.2003 [3], «Про електронні 

довірчі послуги» від 05.10.2017 [4], Положення про Єдиний 

реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та 

ведення. затверджене наказом № 298 від 30.06.2020 [5] та інші, 

які частково врегульовують питання використання досягнень 

науки у сфері застосування електронних технологій.  

Також, 20 вересня 2017 року уряд схвалив Концепцію 

розвитку електронного урядування в Україні, у якій визначені 

напрями, механізми і строки формування ефективної системи 

електронного урядування в Україні.  

Метою створення, вказаного вище документу стало 

вдосконалення системи державного управління, стимулювання 

соціально-економічного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності держави, а також задоволення 

інтересів та потреб фізичних (юридичних) осіб. 

Згідно положень зазначеної концепції під електронним 

урядування слід розуміти форму організації державного 

управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та 

прозорості діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з використанням інформаційно-

телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. 

Однак, разом із позитивними моментами, вказаними вище, в 

Україні слід відзначити, недостатнє використання можливостей 

науково-технічного прогресу. Якщо брати до уваги дослідження 

ООН (United NationsЕ-government Survey 2016), які проводились 

стосовно розвитку електронного урядування (E-Government 

Development Index), то Україна посіла 62 місце серед загальної 

кількості 193 країн [6]. Таке положення не повинно задовольняти 

амбіції України на світовій арені.  

Поряд із недостатністю розвитку електронного урядування, 

станом на 2020 рік, слід також зауважити недоліки у 

використанні електронних технологій під час механізму 

забезпечення економічної безпеки.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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Так, наприклад, під час взаємодії між правоохоронними 

органами та підрозділами, спостерігається недостатнє або не у 

повній мірі використане електронно-технічне забезпечення, що 

не сприяє полегшенню виконання поставлених завдань у сфері 

правозастосування, а також комунікації між органами.  

Слід зауважити, що взаємодія між органами та підрозділами 

правоохоронної системи, прокуратури та суду є особливо 

важливою під час профілактики, протидії вчиненню 

кримінальних правопорушень, а також веденню кримінальних 

проваджень відповідно до завдань кримінального процесу 

України, та є запорукою міцності економічної безпеки України.  

Взаємодія правоохоронних органів різних країн полегшує 

співпрацю між регіонами, а регіональна поліцейська співпраця є 

невід‘ємною частиною операційного середовища сьогодні [7], 

оскільки країни на регіональному рівні часто поділяють кордони, 

мови, однак наявні подібні загрози в результаті вчинення 

кримінальних правопорушень.  

На рівні державного регулювання, залежно від виду 

взаємодії між правоохоронними органами, прокуратурою, судом, 

слід впроваджувати в практику застосування наступне:  

1. Так, щодо взаємодії, яка стосується здійснення 

процесуального керівництва, надання (виконання) доручень, 

отримання рішення слідчого судді слід збільшити ресурси 

використання електронних технологій щодо використання 

електронного документообігу, електронного провадження, 

електронного підпису тощо.  

2. Стосовно взаємодії в рамках міжнародного 

співробітництва, на нашу думку, державі слід приділити увагу 

налагоджуванні процесів саме непроцесуальної взаємодії між 

регіональними відділами, які безпосередньо приймають участь у 

розслідуваннях, що сприятиме покращенню економічної безпеки 

України загалом. Так, ефективним може стати формат 

конференцій у дистанційному режимі, із залученням роботи 

перекладачів, експертів,спеціалістів, допоможе частково 

вирішити питання пов‘язані з факторами, що можуть 

перешкоджати міжнародному співробітництву. Наприклад 
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такими як юридичні перепони; наявність подвійної підсудності; 

надмірна тривала процедура офіційного порядку застосування та 

іншими. 

Державне регулювання у сфері розвитку та використання 

електронних технологій в Україні допоможе, на нашу думку, 

пришвидшити розвиток внутрішніх систем електронного 

документообігу; а також запровадити на офіційному рівні в 

електронній формі взаємодію між органами, підрозділами, 

фізичними чи юридичними особами. Окремо, слід звернути 

увагу на необхідність впровадження та використання на практиці 

електронного провадження під час досудового розслідування 

(судового розгляду), електронного підпису, ведення 

електронного документообігу, а також систематизації державних 

баз обліку інформації. Для чого слід використати важелі 

державного регулювання, підтримані політичною волею 

можновладців.  

Список використаних джерел: 

1. Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 «Про 
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пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій 

Уряду на 2017 рік» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-

2017-%D1%80#Text 

3. Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22.05.2003 URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/851-15#Text 
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https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124
https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124
https://www.interpol.int/en/Our-partners/
https://www.interpol.int/en/Our-partners/
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начальник відділу магістратури,  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 
 

У Концепції організації підготовки магістрів в Україні, яка 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 10 

лютого 2010 року № 99 (далі – Концепція), вказується, що 

національна рамка кваліфікацій визначає можливі кваліфікації 

для магістрів певного напряму підготовки, проте вищий освітній 

заклад сам обирає одну чи дві з них для своїх магістерських 

програм. Можлива реалізація схеми за якою кваліфікації за 

класифікатором професій присвоюються при здобутті освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, а для магістрів кваліфікація 

формулюється як назва освітньої програми [1]. 

Беручи до уваги високу динаміку ринку праці та реформу у 

сфері охорони здоров‘я виникає необхідність орієнтації магістрів 

на конкретні сегменти охорони здоров‘я. 

Освітні програми підготовки магістрів у Концепції 

поділяють на [1]: 

 дослідницькі, що передбачають поглиблення досліджень в 

одній з наукових галузей; 

 професійні, що передбачають розвиток професійних та 

формування управлінських компетенцій у певній галузі 

професійної діяльності; 

 кар'єрні, що передбачають вдосконалення (просування) 

здобутих теоретичних знань і практичного досвіду для 

кар'єрного зростання та підготовки до здійснення управлінської 

діяльності. 

Відповідно до класифікації програм можуть існувати 

дипломи професійного, дослідницького та кар'єрного магістра. 
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Важливість цього розподілу виходить з необхідності відділити 

підготовку майбутніх наукових і науково-педагогічних 

працівників, а також посилити практичну спрямованість 

професійних магістерських програм. Кар'єрні магістратури 

можна розглядати як один з видів післядипломної освіти. 

За одним напрямом підготовки можуть існувати як 

дослідницькі, так і професійні освітні програми підготовки 

магістрів. Дослідницькі університети зобов'язуються здійснювати 

не менше 25% програм підготовки магістрів як дослідницькі. 

Усі раніше здобуті дипломи магістрів можна кваліфікувати 

як професійні, а як виняток вважати магістерськими дипломи 

дворічних програм денної форми навчання. Керівником 

магістерських програм за напрямом підготовки може бути лише 

особа з науковим ступенем доктора наук або вченим званням 

професора. Дослідницькі програми підготовки магістрів мають 

бути дворічними. Загальний термін навчання в дослідницькій 

магістратурі (на базі трирічного бакалаврату) та аспірантурі (у 

сучасних термінах) має складати шість років з можливим 

поділом: 2+4 або 3+3. Дослідницькі програми здійснюються 

лише за денною формою навчання [1]. 

Для професійних програм підготовки магістрів необхідно 

дозволити до половини навчального часу теоретичного навчання 

відвести на вивчення практично-орієнтованих дисциплін, які не 

передбачають лекцій і до викладання яких можуть бути залучені 

досвідчені фахівці-практики без урахування наявності наукових 

ступенів та вчених звань. 

До магістерських робіт (доцільно визнати їх як окремий 

різновид випускних кваліфікаційних робіт або взагалі надати 

статус магістерської дисертації зокрема для дослідницької 

магістратури) можна встановити вимоги, які будуть уособлювати 

високий статус та вимоги до магістрів: 

 оприлюднення теми роботи на сайті вищого навчального 

закладу; 

 обов'язковість публікації статті в науковому журналі, 

збірці та/або на сайті вищого навчального закладу в 

електронному вигляді; 
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 запровадження інституту опонента при захисті 

магістерської роботи (опонентами магістерських робіт доцільно 

призначати (молодих) викладачів із зарахуванням ним 4-5 годин 

навчального навантаження (або аспірантів)). 

Для дослідницьких магістерських програм додатковою 

умовою є: 

  одноосібний виступ з доповіддю за тематикою 

магістерської роботи не менше, ніж на двох наукових 

конференціях, причому хоча б на одній за межами свого вищого 

навчального закладу. 

Для професійних магістерських програм додатковою  

умовою є: 

 наявність відгуку підприємства, організації, установи, в 

якій використано результати дослідження. 

Керівником магістерської роботи може бути лише особа з 

вченим званням професора чи доцента. 

Присудження диплома магістра з відзнакою не повинно 

обумовлюватись наявністю диплома бакалавра з відзнакою [1]. 

Прийом на навчання до магістратури має здійснюватись за 

окремим конкурсом без прив'язки до місця попереднього 

навчання та року його завершення. Єдиною підставою для 

особливих умов конкурсу має бути диплом бакалавра/спеціаліста 

з відзнакою. При  визнанні бакалавра повною вищою освітою 

соціальні підстави надання пільг при вступі до магістратури 

втрачають сенс [1]. 

Підсумовуючи варто зазначити, що вступ до магістратури 

для здобувачів медиків ускладнюється специфікою складання 

іспитів з іноземної мови. Значним позитивом є можливість 

складання таких іспитів безпосередньо у виші до якого здобувач 

вступає до магістратури. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СКЛАДОВИЙ 

ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВПЛИВУ НА 

ПРОЦЕС ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Нинішній період становлення правової держави 

характеризується юридичним забезпеченням законодавчими 

актами кожної демократичної держави та міжнародними 

документами правом приймати участь в управлінні державними 

справами, яке відноситься до групи політичних прав громадян. 

Реальність реалізації права на участь в управлінні державними 

справами є важливим показником рівня розвитку 

громадянського суспільства та правової держави, оскільки у 

відкритому суспільстві громадяни не можуть бути усунені від 

підготовки та прийняття державно-значущих рішень, що 

впливають на умови життєдіяльності. 

Конституційно-правові дослідження права громадян України 

на участь в управлінні державними справами на сучасному етапі 

суспільного розвитку об‘єктивно мають бути спрямовані на 

пошук шляхів його реалізації у сьогоднішніх умовах 

державотворення та правотворення, розвитку інформаційного 

суспільства, виявлення чинників, що впливають на цей процес. 

Останніми роками простежується значне зростання кількості 

суспільних і доброчинних організацій, активізація їхньої участі у 

здійсненні заходів соціального захисту населення і контролю за 

соціальними процесами. Це свідчить про істотні зміни у 

суспільній свідомості членів суспільства. З‘являється 

усвідомлення значущості особистої участі у поліпшенні 

матеріального й духовного добробуту людей. Діяльність 

суспільних і доброчинних організацій – це вияв соціальних 
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ініціатив різних соціальних верств, груп населення, окремих 

громадян у відповідь на реалії соціально-економічної ситуації в 

країні, стан системи соціального захисту населення та її 

проблеми, ринкові відносини з новим набором норм та 

цінностей. 

Громадянське суспільство є складовим елементом держави, 

має певну автономію, можливості впливу на процес державного 

управління, унаслідок чого реалізація легітимаційного 

потенціалу цього суспільства певною мірою зумовлена 

здійсненням контролю над державними інститутами. З огляду на 

це, у законопроекті ―Про громадський контроль‖ № 4697 від 

14.04.2014 р. визначено, що громадський контроль – це 

діяльність суб‘єктів громадського контролю з нагляду, перевірки 

та оцінки діяльності об‘єктів громадського контролю на предмет 

відповідності такої діяльності вимогам, встановленим 

законодавством України, та суспільним інтересам [1]. 

Т. В. Наливайко визначає особливе значення громадського 

контролю як ефективного інструмента механізму впливу в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства з урахуванням прискореного 

розгортання глобалізаційних процесів та звертає особливу увагу 

на пріоритети функціонування та розвитку українського 

суспільства, які зумовлюють зміст і спрямованість інституту 

громадського контролю. Водночас дослідниця підкреслює, що 

сучасна українська дійсність свідчить про численні об‘єктивні й 

суб‘єктивні перешкоди функціонуванню громадського контролю, 

що, безумовно, негативно позначається на життєдіяльності 

соціуму, призводить до поглиблення тінізації в економічній сфері, 

а відтак провокує виникнення дестабілізаційних процесів у 

суспільних відносинах [2]. 

Н. Л. Бойко аналізуючи особливості трансформації 

громадського контролю в сучасному українському суспільстві, 

обґрунтовує той факт, що громадський контроль є фактором не 

тільки зовнішньої директивності, а й як зовнішньо-

внутрішнього процесу ціннісно-нормативної соціалізації, 

результатом якої є не лише інтеріоризація, тобто внутрішнє 

формування норм і цінностей, але й засвоєння певної стратегії 
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соціальної поведінки на рівні особистісних диспозицій [3, с. 6]. 

Громадський контроль у сучасному демократичному 

суспільстві виступає у ролі контролюючого інструменту усіх 

суб‘єктів соціального процесу: і правової держави, і 

громадянського суспільства, і влади та держави над її 

громадянами, і громадян та громадянського суспільства над 

діяльністю органів державної влади. Так формується 

оптимальна модель реалізації можливостей інституту 

громадського контролю у сучасному демократичному 

суспільстві. Особистісні вияви соціальної поведінки, які 

зумовлюють можливість демократизації громадського 

контролю в Україні, пов‘язані з низкою детермінувальних 

чинників: особливостями особистісної пострадянської 

свідомості, які впливають на специфіку реалізації соціальних 

відносин в українському суспільстві; труднощами перехідного 

періоду, що спричиняють маргіналістичні настрої та вияви, 

ускладнюючи соціальну ситуацію, що характеризує сучасний 

стан суспільства і не сприяє активному становленню нової 

соціальної самосвідомості українського громадянина [3, с. 9-

10]. 

Що стосується організаційного аспекту, то інституційну базу 

громадського контролю становлять чотири основні компоненти: 

суб‘єкт, об‘єкт, предмет та процедура його здійснення. 

Суб‘єктами громадського контролю є громадяни та громадські 

об‘єднання – неорганізована та організована громадськість. 

Суб'єктами громадського контролю є організована та 

неорганізована громадськість [4]: 

1. Організована громадськість - це органи самоорганізації 

населення, ЗМІ, громадські, профспілкові, творчі організації та 

інші громадські об'єднання. До цієї ж групи ми відносимо й ті 

політичні партії, які на даний момент не пройшли до парламенту, 

а також партійні осередки обласного, районного, міського, 

районного у місті рівнів, які не представлені в органах місцевого 

самоврядування цього рівня. Ми виходимо з того, що 

парламентські партії та партійні осередки, які представлені у 

відповідних місцевих радах, є суб'єктами політичного контролю, 
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який хоча і має певні спільні риси з громадським, але має 

розглядатися окремо. 

2. Під неорганізованою громадськістю розуміємо громадян 

та їх сім'ї, які не поєднані між собою у будь-які організаційні 

форми і представляють власні інтереси або ситуативно - спільні 

інтереси жителів, користувачів або споживачів певної соціальної 

групи. 

Об‘єктами громадського контролю можуть бути органи 

публічної влади, державні та комунальні підприємства, установи 

та організації, а також недержавні суб‘єкти будь-яких 

організаційно-правових форм, що вирішують соціальні завдання. 

Предметом громадського контролю є діяльність вказаних 

об‘єктів з реалізації прав і свобод громадян, задоволення їхніх 

потреб та інтересів. Процедура громадського контролю містить 

комплекс форм і методів його здійснення відповідно до завдань 

та характеру згаданих вище компонентів [5].  

Отже, громадський контроль повинен увійти в діяльність 

усіх видів соціальних груп, громадських об‘єднань, 

спрямованих на подолання конформного ставлення до недоліків 

і зловживань повсякденної практики, на застосування санкцій 

до тих, хто порушує чинні правові норми. Науковці розрізняють 

два основних процеси контролю, що полягають в інтеріоризації 

норм та цінностей. Соціалізація пов‘язана із засвоєнням 

прийнятних способів дії як ―само собою зрозумілих‖, що не 

підлягають сумніву, імперативів, або як соціально ―заведеного 

порядку‖; застосування санкцій щодо правопорушників і актів 

непокори, або позитивних - винагороди за конформне 

поводження, або негативних - покарання за непокору 

―неформальними‖ засобами (―догана‖, осміяння, остракізм), аж 

до ―формальних‖ (претензії, позбавлення волі аж до довічного 

ув‘язнення).  
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АДМІНІСТРУВАННЯ НАДАННЯМ ДОМЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ РЯТУВАЛЬНИКАМИ В УМОВАХ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ МИРНОГО ЧАСУ 

 

 Збільшення кількості різних аварій, катастроф 

техногенного і природного характеру стало характерним для 

останніх десятиліть існування людства. Серед причин смертності 

третє місце належить нещасним випадкам, травмам та 

отруєнням.  

 Початком запровадження в Україні дієвого механізму 

надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок 

надзвичайних ситуацій можна вважати прийняття постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.11.2007 р. № 1290 [1].  

Після вищезгаданої постанови було прийнято цілу низку 

законодавчих актів, що деталізували питання надання 

домедичної допомоги та навчання відповідних категорій 

населення за цим напрямом. 

Верховною Радою України від 26.08.2011 р. № 9074 

прийнято Закон України від 13.03.2012 р. № 4499-VI [2], яким 

передбачено створення в Україні системи ЕМД за єдиним 

телефонним номером 112, що забезпечить надання такої 

допомоги, у т.ч. медичної, у ситуаціях, які загрожують здоров‘ю, 

життю, майну, навколишньому природному середовищу, 

громадському порядку тощо.  

В Законі України «Про екстрену медичну допомогу» від 

05.07.2012 р. № 5081-VI [3] зазначено, що особами, які 

зобов‘язані надавати домедичну допомогу людині у 

невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних 

служб, працівники державної пожежної охорони, працівники 
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органів та підрозділів міліції, фармацевтичні працівники, водії 

автомобільних транспортних засобів, провідники пасажирських 

вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної 

освіти, але за своїми професійними чи службовими обов‘язками 

повинні володіти практичними навичками надання такої 

допомоги.  

Законом України «Кодекс цивільного захисту України» від 

02.10.2012     № 5403-VI [4], який по суті є дорожньою картою не 

тільки для всієї системи ДСНС в цілому, а і для кожного 

працівника, деталізовано деякі аспекти навчання та надання 

домедичної допомоги рятувальниками. 

Згідно з чинним законодавством, певні категорії працівників, 

до функціональних обов‘язків яких входить надання домедичної 

допомоги,  отримують необхідні знання безкоштовно у 

спеціалізованих навчально-тренувальних підрозділах навчальних 

закладів (центрів). 

 У повсякденному житті інколи може виникнути ситуація, 

коли поряд з особою, що знаходиться у невідкладному стані, 

немає нікого, хто б володів навичками надання домедичної 

допомоги. Тому, в умовах збільшення проявів терористичних 

актів на перше місце постає питання як навчити кожного 

пересічного громадянина наданню першої медичної допомоги. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 

2012 р. N 1115 [5] зазначено, що підготовка та підвищення 

кваліфікації проводяться на базі вищих медичних і 

фармацевтичних навчальних закладів I - IV рівня акредитації 

незалежно від форми власності та підпорядкування, навчально-

тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, навчально-тренувальних відділів 

Товариства Червоного Хреста, інших навчально-тренувальних 

підрозділів (далі - установи), які провадять діяльність відповідно 

до законодавства про освіту за програмами, затвердженими МОЗ 

і погодженими з МОН молодьспортом. 

Досвід цивілізованих країнах світу свідчить про те, що для 

забезпечення своєчасності надання невідкладної першої 

медичної допомоги необхідно широко залучати немедичних 
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працівників, які пройшли навчання  наданню домедичної 

допомоги. Вирішення цієї проблеми в Україні можливе за умови 

виконання МОЗ вище згаданої постанови Кабінету Міністрів 

України та приведення МОЗ до єдиного критерію (відповідність 

змісту та часу навчання) великої кількості існуючих навчальних 

програм. 

На теперішній час підготовка рятувальників  з домедичної 

допомоги постраждалим проводиться відповідно до наказу МОЗ 

України від 29.03.2017 № 346 [6]. Програми підготовки та 

відповідні програми підвищення кваліфікації розроблено з 

урахуванням основних вимог міжнародних програм «Основи 

підтримки життя», «Перший на місці події», «Професійна 

підтримка життя» щодо володіння працівників навичками 

надання першої допомоги трьох рівнів 

Програми підготовки та підвищення кваліфікації І, ІІ, ІІІ 

рівнів мають відповідно 8, 48, 120 астрономічних годин. 

Враховуючи необхідність упорядкування та стандартизації 

навчання з дометичної допомоги в системі ДСНС України, 

Службою було підготовлено та видано наказ від 30.03.2018 № 

206 «Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації з 

надання домедичної допомоги в системі ДСНС», відповідно до 

чого Інститутом державного управління у сфері цивільного 

захисту було розроблено та затверджено встановленим порядком 

навчальну програму  ІІ рівня підготовки з надання домедичної 

допомоги (Курс домедичної підготовки «Перший на місці 

події»), яка розрахована на 64 навчальні години та розіслана до 

навчальних закладів (підрозділів), що здійснюють підготовку та 

підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги. 

Програма курсу ґрунтується на уніфікованих клінічних 

протоколах медичної допомоги та на алгоритмах міжнародних 

курсів Emergency Medical Responder, BLS, ITLS, PhTLS. 

В контексті цього наказу забезпечено надання організаційно-

методичної допомоги з питань   проведення навчання з надання 

домедичної допомоги закладам вищої освіти ДСНС, професійно-

технічним навчальним закладам ДСНС та формуванням 

центрального підпорядкування, на базі яких здійснюється 
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підготовка та підвищення кваліфікації осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, працівників 

органів та підрозділів ДСНС і основних працівників державних 

аварійно-рятувальних служб (загонів) сфери управління ДСНС, 

що дало змогу запровадити єдину систему навчання домедичній 

допомозі. 

В Інститут державного управління та наукових досліджень з 

цивільного захисту навчання рятувальників з домедичної 

допомоги відбувається в контексті вказаної програми з 

урахуванням вимог вище наведеного наказу. Працює 

досвідчений викладацький склад, який пройшов підготовку на 

базі Державного закладу «Український науково-практичний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

МОЗ України, Товариства Червоного Хреста України.   

Величезна важливість порятунку життя та здоров'я 

постраждалого - це надання домедичної допомоги. Прості та 

доцільні заходи для порятунку травмованої людини, повинні 

бути природною частиною життя, обов‘язком кожного 

громадянина. Кожна людина повинна знати та вміти надавати 

домедичну допомогу щоб у разі нещасного випадку- життя 

постраждалого було врятовано, а негативні наслідки 

мінімізовані. 

Якщо ми впевнені, що можемо надати домедичну допомогу, 

ми знаємо, що в разі необхідності врятують і нас. 

Список використаних джерел: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2007 р. 

№ 1290 ―Про затвердження Державної програми створення 

єдиної системи надання екстреної медичної допомоги‖ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1290-2007-%D0%BF 

2. Закон України від 13.03.2012 р. № 4499-VI ―Про систему 

екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 

112‖ http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4499-17 

3.  Закон України від 05.07.2012 р. № 5081-VI ―Про екстрену 

медичну допомогу‖ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17 



30 

4. Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VI ―Кодекс 

цивільного захисту України‖ https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/5403-17 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 р. 

№ 1115 ―Про затвердження порядку підготовки та підвищення 

кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу‖ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-2012-%D0%BF 

6. Наказ МОЗ України від 29.03.2017 р № 346 ―Про 

удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, 

які не мають медичної освіти‖ https://medprosvita.com.ua/nakaz-

moz-ukrayini-vid-2017-346-pro-udoskonalennya/ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-2012-п
https://medprosvita.com.ua/nakaz-moz-ukrayini-vid-2017-346-pro-udoskonalennya/
https://medprosvita.com.ua/nakaz-moz-ukrayini-vid-2017-346-pro-udoskonalennya/


31 

МАНУІЛОВА К. В. 

Доцент кафедри менеджменту і логістики 

Одеська національна академія харчових технологій, 

м. Одеса, Україна 
 

ПАНЧЕНКО Г. О. 

Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики 

Одеський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

м. Одеса, Україна 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

В Україні з 2014 р. тривають процеси створення 

децентралізованої влади. Оскільки успішне існування 

децентралізованої влади неможливе без функціонування органів 

місцевого самоврядування. Тому актуальним залишається 

питання визначення особливостей запровадження реформи в 

різних державах світу.  

Проблемі децентралізації влади та місцевому 

самоврядуванню присвячені чисельні наукові розвідки 

вітчизняних науковців. Зокрема, Ю. Кобвасюка, К. Ващенко,  

І. Дробота, М. Іжі, Т. Мамонтової, С. Саханєнко, С. Серьогіна,               

Ю. Шарова тощо. Проте, подальшого наукового осмислення 

вимагає проблема визначення змісту поняття «місцеве 

самоврядування в умовах децентралізації влади», тому метою 

нашої наукової розвідки є здійснення порівняльного аналізу 

різних моделей місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації влади. 

У сучасній науці усталеною є думка про те що, 

децентралізація влади тісно пов‘язана з існуванням органів 

місцевого самоврядування. Вперше спробу ототожнити поняття 

децентралізація влади та місцеве самоврядування було здійснено 
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ще на початку ХХ століття російським державним діячем і 

правознавцем М. Лазаревським. Він зазначив, що «місцеве 

самоврядування – є децентралізоване державне управління, де 

самостійність місцевих органів забезпечена системою такого 

роду юридичних гарантій, які, з осмисленням здійснюють 

децентралізацію, разом з тим забезпечують, також і тісний 

зв'язок органів місцевого державного управління з даною 

місцевістю й її населенням» [1, с. 46].  

Запровадження реформи децентралізації влади та 

функціонування органів місцевого самоврядування має свої 

особливості в кожній державі. Всі держави світу можна умовно 

поділити на 3 групи: 

– держави з радянською моделлю самоврядування; 

– країни, що розвиваються (держави Азії, Африки та 

Латинської Америки); 

– найбільш розвинені держави (Фінляндія, Данія, Канада, 

Швейцарія інш). 

До першої групи слід віднести держави з так званою 

радянською моделлю самоврядування. Сьогодні світовій 

спільноті відома низька держав, що мають місцеве 

самоврядування при цьому зберігають значну централізацію 

влади. Такими прикладами являються група держав, що має 

специфічні моделі місцевого самоврядування, які притаманні: 

колишньому СРСР, країнам соціалістичному табору та державам 

соціалістичної орієнтації, зокрема Китайській народній 

республіці, Корейській Народно-Демократичній республіці, Кубі 

та іншим. До ознак, що характерні радянській моделі 

самоврядування слід віднести наступні: 

– абсолютна влада представницьких органів (Рад) на 

відповідній території; 

– жорстка ієрархічна підпорядкованість усіх ланок, що 

входять до її складу. Всі інші органи влади розглядались, як 

похідні від‘ Рад. Виконавчі органи місцевих Рад сформовано 

ними зі свого складу виконавчі комітети.  

Вітчизняний державознавець І. Костенок проаналізувавши 

радянську модель самоврядування, прийшов до висновків, що 
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радянські виконавчі комітети «діяли за принципом подвійного 

підпорядкування: вищому органу управління та відповідній 

місцевій Раді» [2, с. 46].  

Друга група держав – це країни, що розвиваються (держави 

Азії, Африки та Латинської Америки). Низка іноземних сучасних 

науковців переконані, що запровадження реформи 

децентралізації влади особливо необхідна для держав, що 

розвиваються. Адже, на думку науковців, передача повноважень 

та ресурсів згідно децентралізацією влади «стає каталізом 

(прискорювачем) економічного та соціального розвитку країн, 

що розвиваються. Громадяни мають можливість частіше брати 

активну участь у місцевих політичних процесах, де органи 

місцевого самоврядування сприймаються такі, що здатні 

приймати політичні та політико-фінансові рішення, що 

впливають на їх економічний та соціальний добробут» [3]. 

До третьої групи відносяться найбільш розвинені держави, 

для яких, зазвичай, характерно не лише значний соціально-

економічний розвиток, а також високий рівень демократії. Так, 

згідно з індексом демократії за 2019 р., найбільш демократичними 

державами світі є: Фінляндія, Данія, Канада, Швейцарія інші [4]. 

У демократичних і децентралізованих європейських державах 

функції органів місцевого самоврядування значно розширені у 

порівнянні з радянськими органами самоврядування.  

Так, вітчизняний дослідник П. Любченко, дослідивши 

теоретичні та нормативні визначення функцій місцевого 

самоврядування у науковій літературі й у нормативно-правих 

актах, зазначив, що «функції місцевого самоврядування є 

різними за змістом, залежать від сфери діяльності та завдань, які 

стоять перед суб'єктами місцевого самоврядування» [5, с. 15–16]. 

Так, дослідник виділив такі функції місцевого самоврядування: 

соціальну, економічну, політичну, фінансову, екологічну, 

охорони правопорядку, культурну, наукову та інші функції.  

Загалом, для третьої групи держав характерне функціонування 

децентралізованих органів місцевого самоврядування та процеси 

удосконалення демократичного управління шляхом внесення 

змін для удосконалення чинного законодавства своїх держав. 
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Отже, проведений порівняльний аналіз держав світу свідчить, 

що Україна успадкувала радянську модель місцевого 

самоврядування. Для успішного запровадження реформи 

децентралізації влади в нашій державі необхідно здійснити такі 

кроки: 

– внести зміни в Основний Закон України, закріпивши 

децентралізацію влади й, відповідно до Конституції України, 

внести зміни до інших нормативно-законодавчих актів;  

– впровадити реформи, спрямовані на демократизацію та 

відкритість суспільства шляхом удосконалення е-врядування 

тощо;  

– посилити боротьбу з подоланням корупції та її наслідків; 

– сприяти встановленню миру на сході України та деокупації 

Криму, що дозволить впровадити децентралізацію влади на всій 

території України. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ 
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ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Інноваційні технології як основа ефективного 

функціонування, становить функціональний базис відповідної 

інноваційної моделі, яка за функціональним підходом потребує 

формування дієвого механізму інформаційного забезпечення, як 

у ракурсі можливостей оцінок стану справ, так і розробки 

прогнозів на майбутнє. У даному аспекті зазначимо, що 

сучасний стан та перспективи становлення інноваційної моделі 

соціально-економічного розвитку аграрного виробництва 

вимагають активної інституціоналізації таких складових як 

моніторинг та прогнозування, що визначено об‘єктивними 

потребами. В умовах забезпечення соціально-економічного 

розвитку аграрного виробництва, окрім власне фінансово-

ресурсної, інфраструктурної та кадрово-управлінської складової 

інституційного забезпечення інноваційних технологій як 

головних складових досягнення зазначеної мети, важливим і 

конструктивно-необхідним кроком є формування системи 

моніторингу й прогнозування результатів інноваційної 

діяльності аграрного виробництва. Заданий інституційний 

конструкт в упорядкуванні структури інноваційних технологій в 

аграрному виробництво і зумовлений об‘єктивною необхідністю 
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набуття джерел виробничої інформації про рух інновацій, а 

також фактичною її відсутністю в загальнодоступному вимірі 

для прийняття рішень можливими суб‘єктами економіки, 

включаючи державу. Система моніторингу в організаційному 

плані позиціонується нами як формально-узгоджена схема дій 

уповноважених органів зі збору, накопичення і поширення 

інформації про інновації, імплементована на практиці в порядку, 

визначеному законом. Вона повинна бути сформована як 

структурований механізм, який діятиме на користь суспільства, 

науки й виробництва, виконуючи завдання щодо: моніторингу 

стану та прогнозування тенденцій інноваційного соціально-

економічного розвитку аграрного виробництва; аналізу 

ефективності механізму державного регулювання інноваційної 

діяльності аграрного сектору; забезпечення широкого доступу 

громадськості до результатів наукових досліджень, 

перспективних вітчизняних розробок; підвищення рівня 

інноваційної культури населення; формування ефективного 

механізму системного здійснення громадського обговорення 

стратегічних питань державної аграрної інноваційної політики; 

координації інформаційних потоків в системі аналізу аспектів 

інноваційної діяльності на усіх рівнях інституційної системи 

(інститути-продуценти; інститути-імплементатори, інститути-

споживачі інновацій). При цьому за методологічний конструкт 

такої системи, особливо у контексті прогнозування 

інноваційного розвитку аграрного виробництва пропонуємо 

застосування галузевої адаптації, найбільш прогресивної 

методологією якої сьогодні доцільно вважати форсайт. 

Форсайт ‒ це процес, який містить три фундаментальні 

елементи: погляд на перспективу (довгостроковість); планування 

(цілепокладання) та участь суб‘єктів (зацікавлених осіб); 

використання різних джерел інформації [1]. На нашу думку, 

основними завданнями форсайту є стимулювання появи нових 

альтернативних ідей та формування свідомості всієї сукупності 

можливих перспектив у контексті визначення стратегічних 

пріоритетів. Форсайт представляє собою більш комплексний 

підхід, ніж прогнозування. Традиційне прогнозування, як 
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правило, формується обмеженим переліком експертів-вчених, 

вузьких фахівців у конкретній галузі тощо. Форсайт же залучає 

всіх важливих учасників інноваційного розвитку: науку, 

виробництво, державу, громадськість; розвиває співробітництво і 

кооперацію між виробництвом, державою та науковцями. Тобто, 

на відміну від прогнозування під поняттям форсайт мається на 

увазі участь значної кількості експертів з усіх сфер діяльності, в 

тій чи іншій мірі пов‘язаних з тематикою конкретного проекту 

або проблемами, а іноді і проведення опитувань певних груп 

населення (жителів регіону, молоді та ін.), зацікавлених у 

вирішенні завдань, які обговорюються в рамках проекту. При 

реалізації форсайту йдеться про оцінку можливих перспектив 

інноваційного розвитку, пов‘язаних з прогресом науки і 

технологій, окреслюються можливі технологічні рамки, які 

можуть бути досягнуті при вкладенні конкретних засобів і 

організаційної структури систематичної роботи, а також можливі 

ефекти для економіки і суспільства. 

Інституціоналізація пропонованого методологічного 

конструкту моніторингу та прогнозування соціально-

економічного розвитку інноваційної діяльності аграрного 

виробництва, на основі форсайту, дозволить вирішити одну з 

важливих проблем щодо поліпшення інституційного 

забезпечення ринку інновацій, а саме, активне позиціонування 

необхідності переходу аграрного виробництва на інвестиційно-

інноваційну модель і забезпечення належного інформаційно-

аналітичного супроводження цього процесу. Такий підхід також 

дає реальну можливість для об‘єднання інформаційних ресурсів 

з накопичення інформації щодо сучасного стану, відповідних 

умов, особливостей та перспектив інноваційної діяльності в 

аграрному виробництві України, створивши спеціалізовану 

аналітичну систему з об‘єктивними підходом до оцінювання 

(аналізу й прогнозування) ринку інновацій аграрної продукції, 

інноваційного розвитку суб‘єктів аграрного виробництва [2]. 

Також форсайт сприяє якісно новим можливостям щодо 

удосконалення інститутів, інституцій та механізмів, 

програмування інституційних взаємодій й безпосередньо 
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процесу формування, поширення знань, а також їх впровадження 

в інноваційні аграрні продукти. Тому форсайт, в даному 

конкретному випадку, стає стратегічно необхідним орієнтиром 

щодо імплементації заходів з моніторингу аграрного ринку та 

прогнозування інноваційного соціально-економічного розвитку 

аграрного виробництва. 

Використання такої методології прогнозування як дієвого 

інструментарію є необхідністю сучасності, адже в світі вже 

давно сформувався інакший контекст організації інноваційного 

процесу, який заснований на моделі побудови довгострокових 

прогнозів, у тому числі й щодо інституцій аграрного ринку. 

Наука та інновації, в аграрному виробництві повинні стати 

центром відповідальності у забезпеченні прийняття 

управлінських рішень. Таким має бути національний пріоритет в 

удосконаленні організаційно-ринкового механізму та 

формуванні середовища для інноваційного соціально-

економічного розвитку аграрного виробництва. Зазначимо, 

форсайтний підхід, на наше переконання, дасть можливість 

максимально використати, ефективно розподілити за 

пріоритетними напрямами, інституційно упорядкувати 

інноваційний потенціал аграрного виробництва, технологій, а 

найголовніше – забезпечити соціально-економічний розвиток 

аграрного виробництва. Особливість форсайтного прогнозування 

– міждисциплінарний підхід (міждисциплінарна співпраця), що 

дозволяє визначити різнобічні пріоритети, можливості й 

ефективно розподілити наукові ресурси, упорядкувавши задля 

цього інституції ринку. 

Обґрунтовані результати використання методології форсайту 

опосередковують конкурентоспроможність та стабільність 

соціально-економічного розвитку аграрного виробництва, 

завдяки набуттю можливостей підвищення всебічних переваг від 

здійснення діяльності завдяки інноваціям, зокрема в частині: 

диверсифікації джерел і механізмів фінансування інноваційного 

процесу; застосування конкурентних засад інвестування в 

інноваційні технології; раціонального використання прямих і 

опосередкованих способів інвестування в наукову та інноваційну 
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діяльність; стимулювання аграрного виробництва у вітчизняних 

інноваціях, надаючи їм податкові пільги; активізація залучення 

наявного економічного та наукового потенціалу аграрного 

виробництва щодо створення інноваційної продукції (нових 

сортів рослин тощо); формування стабільного, дієвого 

інституційного середовища для функціонування прогресивних 

інноваційних технологій у напрямку забезпечення соціально-

економічного розвитку аграрного виробництва. 
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ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ 

СЛУЖБИ 

 

На думку більшості дослідників поняття інтелектуального 

капіталу з‘явилося в працях науковця Д. Гелбрейта наприкінці 

60-х років ХХ ст. Основою цього явища являється концепція 

«людського капіталу». Однак, зазначена концепція не є 

досконалою з огляду на соціальні трансформації, що призводять 

до появи економічних галузей, які повністю залежні від 

інтелектуального чи креативного потенціалу працівників [1, 

c. 16].  

На сучасному етапі термін «інтелектуальний капітал» 

використовується в контексті економічної діяльності того чи 

іншого підприємства [2, c. 54]. Важливою ланкою в системі 

державного управління є дипломатична служба України. Не 

дивлячись на приналежність до вказаної системи дипломатична 

служба має певні особливості. Вони проявляються у постійній 

зміні місцезнаходження працівників, їх переїздом за кордон, 

кадровій ротації, специфіці закордонної служби, яка передбачає 

дотримання дипломатом українських та іноземних правових 

норм. В цьому контексті від інтелектуального ресурсу 

вітчизняних дипломатичних відомств напряму залежить 

ефективність їх діяльності [3, c. 420].  

Професіоналізм та інтелектуальний рівень дипломатів 

потужно впливає на державний розвиток поруч з військовими, 

економічними та науково-технічними ресурсами. Зовнішня 

політика держави залежить від рівня своїх дипломатів, що 

свідчить про вагоме значення їх ефективної роботи [4, c. 7]. В 
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той же час, трансформації в системі діяльності дипломатичних 

відомств спричинені постійними змінами в міжнародних 

відносинах, глобалізаційними та інтеграційними процесами, 

підвищенням ролі технічних новацій та інформації. Подібний 

стан речей зумовлює необхідність підвищення професійного 

рівня вітчизняних дипломатів, ефективного накопичення та 

застосування інтелектуального капіталу [4, c. 25]. 

Варто зазначити, що до функцій дипломатичної служби 

відноситься, також, діяльність в сфері управління та адміністрації 

задля кадрового забезпечення установ, підпорядкованих 

Міністерству закордонних справ. Зазначена діяльність включає в 

себе роботу з кадрами, підготовку необхідної документації, аналіз 

відповідної інформації, роботу щодо технічного та фінансового 

забезпечення і т. д. Відповідно зростають вимоги до професійних 

навичок працівників дипломатичної служби України [5, c. 89]. 

Дипломатична діяльність включає в себе величезне коло 

обов‘язків, до якого відносяться реалізація державних завдань 

різного характеру на міжнародній арені, захист прав громадян 

України за кордоном, захист інтересів держави, створення 

сприятливих умов для державного управління. Відповідний 

перелік завдань зумовлює необхідність участі в їх реалізації 

найбільш професійних працівників, кар‘єра яких напряму 

залежить від успіхів, ефективності, необхідних інтелектуальних 

якостей. Дипломатична робота включає в себе значний багаж 

знань, умінь та навичок, які включають в себе відповідальність, 

професійність, високий культурний рівень, знання іноземних мов, 

політичну обізнаність, психологічну стійкість і т. д [6, c. 421 - 

422]. 

Накопичення інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби напряму залежить від виваженої кадрової політики 

установи. На сучасному етапі її основним принципом став 

особистісний підхід під час відбору майбутніх співробітників, а 

також під час роботи з діючими працівниками. Подібний стан 

речей зумовлений прагненням ефективного залучення 

індивідуальних якостей особи з метою вирішення більш 

масштабних задач. Головним фактором під час відбору кандидатів 
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на дипломатичну службу залишається перевірка рівня їх 

професійних знань. Окрім теоретичного фактажу майбутній 

працівник має розбиратися в особливостях діяльності служби, 

власних посадових обов‘язках, вміння вести переговори [6, c. 422]. 

Формування інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби напряму залежить від рівня як теоретичної та 

професійної підготовки працівника, так і від психологічної 

стійкості та гнучкості службовця. На сучасному етапі до 

формування молодого покоління службовців прикута значна 

увага Міністерства закордонних справ України. Прикладом 

подібної тенденції є значна частка залучених до дипломатичної 

служби на території України людей, що не досягли 30-річного 

віку. У відомствах за межами держави також працює велика 

кількість молодих дипломатів.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ 

ПІДВИЩЕННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

 Місцеве самоврядування сьогодні є важливим чинником 

демократизації суспільного життя, децентралізації управління та 

необхідною умовою становлення громадянського суспільства, 

наближення влади до її джерела - народу. 

Розвиток місцевого самоврядування ставить нові вимоги до 

посадових осіб. Перед ними на сьогодні з'являються проблемні 

питання, на які необхідно знайти належні відповіді. Все це 

передбачає отримання нових знань і підвищення рівня 

професійної компетентності всього корпусу службовців і 

посадових осіб органів місцевого самоврядування. Тому 

актуалізується проблема пошуку шляхів вдосконалення системи 

професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування 

та впровадження нових інноваційних форм професійного 

навчання. 

Наявність жорстких вимог до місця, часу, термінів, форм і 

методів навчання, переважання педагогічного підходу до 

процесу навчання, неможливість врахування індивідуальних 

особливостей слухачів, віддаленість навчальних закладів від їх 

роботи і проживання дозволяє розглядати інституційне навчання 

як єдину альтернативу професійного навчання посадових осіб 

місцевого самоврядування. Як варіант організації додаткового 

професійного навчання можна запропонувати корпоративне 

навчання. 

Корпоративне навчання - форма підвищення кваліфікації і 

розширення професійних знань і умінь фахівців в рамках однієї 

організації для забезпечення успішного і ефективного виконання 

її стратегічних завдань і підвищення ефективності її діяльності [1]. 
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Основна мета корпоративного навчання – оперативне 

формування професійних компетентностей шляхом 

максимальної їх реалізації в реальній освітній ситуації, що 

виражається в зміні поведінки слухачів, підвищенні якості та 

продуктивності їх праці. [2, с.43]. 

Завданнями інноваційної діяльності та пріоритетами 

корпоративного навчання є: розвиток інноваційного мислення, 

формування професійних компетенцій, генерування нових знань, 

корекція організаційної культури освітнього закладу відповідно 

до нової стратегії, гнучкість і конструктивність рольової 

поведінки [2, с.43]. 

На відміну від професійного навчання, корпоративне 

навчання має властиві йому ознаки, зокрема [3]: 

- до системи корпоративного навчання залучено всіх членів 

освітнього закладу – необхідність забезпечити постійний 

розвиток та вдосконалення як організації, так і працівникам;  

- корпоративне навчання має випереджальний характер 

стосовно структурних змін й оновлення – забезпечити освітній 

процес за умови, що навчання слухачів випереджатиме потреби 

практики;  

- корпоративне навчання є мотивованим і спрямованим на 

формування потреби оволодіння новими знаннями, навичками, 

здібностями, на усвідомлення необхідності саморозвитку та 

самореалізації, що в кінцевому підсумку сприятиме загальному 

інтелектуальному розвитку людини;  

- корпоративне навчання неперервне – як у набутті 

професійних компетентностей, так і в соціально-культурному 

розвитку та може реалізовуватися у формальній і неформальній 

корпоративній освіті;  

- система корпоративного навчання гнучка й мобільна, 

здатна адаптуватися до 

постійних змін, що відбуваються в суспільстві, економіці, на 

виробництві; 

- корпоративне навчання за формою і змістом є інноваційним 

або креативним навчанням, в основі якого – командний підхід до 

процесу навчання. 
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Корпоративне навчання відрізняють ряд принципів [4]: 

- принцип контексту передбачає не тільки тренування умінь і 

навичок, а й трансляцію ідеологічних установок замовника 

учасникам семінарів і тренінгів; 

- принцип акумуляції знань передбачає роботу в єдиній 

науковій парадигмі, дозволяє при необхідності залучати до 

проекту корпоративного навчання двох і більше тренерів без 

зміни якості подачі матеріалу; 

- принцип системності передбачає опору на консалтинговий 

досвід, що дозволяє системно розуміти бізнес-процеси і 

адаптувати програми навчання персоналу до специфіки 

діяльності компанії-замовника; 

- принцип адаптованості знань гарантує розробку навчальних 

програм з урахуванням особливостей регіонального менталітету; 

- принцип повної залученості орієнтує на довгострокові 

взаємини із замовником. 

В основі такого інноваційного за формою і змістом навчання 

міститься ідея командного підходу до процесу навчання. 

Команда має наступні характеристики: члени команди 

орієнтовані на загальну мету або завдання; здійснення цієї мети 

вимагає співпраці членів команди і координації їх зусиль; 

взаємодія членів команди здійснюється регулярно [5]. 

Команди створюються переважно для вирішення 

конкретних, дискретних задач. У командах панує дух 

співробітництва, рівності, кооперації та відданість цілям 

команди, вони залучені в процес швидких змін. Визначення 

ролей, які можуть грати в команді різні люди, допоможе краще 

використовувати сильні сторони.  

Діяльність в команді має такі переваги: можливість об'єднання 

різних знань і навичок для вирішення завдання або проблеми; 

підвищення цінності особистого внеску кожного учасника;  

можливість вчитися один у одного; взаємна підтримка; 

можливість для членів команди надихати і мотивувати один 

одного; незалежність від інших підрозділів організації [5].  

Застосування командного підходу дає можливість 

вирішувати важливі завдання, отримувати і впроваджувати нові 
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професійно орієнтовані знання і технології, виробляти спільне 

бачення - це загальні ідеї, цілі, цінності, образ майбутнього 

організації, способи досягнення цього образу, шлях до нього [6].  

До найбільш поширених методів корпоративного навчання 

відносяться: баддінг, шедоуінг, менторство, тьюторство, 

коучинг, секондмент, супервізія, фідбек і ін. Таким чином, 

баддінг, шедоуінг, менторство, тьюторство, коучинг і супервізія 

є різновидами наставництва, які розрізняються між собою по 

позиції наставника. Методи корпоративного навчання: 

секондмент - відрядження працівника в іншу організацію або 

ротація персоналу в колективі з метою поширення інноваційного 

досвіду роботи, оволодіння нових умінь і навичок, необхідних 

для сходження професійними сходами, а фідбек - метод 

зворотного зв'язку [3]. 

Таким чином, в умовах глобалізації та розвитку суспільства 

для забезпечення поліпшення кадрового потенціалу служби в 

органах місцевого самоврядування, а також потреби оволодіння 

посадовими особами місцевого самоврядування новими 

знаннями, вміннями, навичками і здібностями, необхідними їм 

для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, 

формування у них державного світогляду, правосвідомості та 

професійної етики, необхідно організовувати корпоративне 

навчання посадових осіб місцевого самоврядування шляхом 

використання неформальної корпоративної освіти в очній формі 

(фізичній присутності слухачів) і в онлайн-форматі через 

просування smart-освіти, тобто за допомогою різних форм 

віртуального спілкування і хмарних технологій.  
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Факт наявності зовнішніх і внутрішніх умов, що впливають 

на розвиток управлінських, адміністративних і політичних 

організацій, визначає необхідність маркетингового підходу у 

виявленні взаємозв‘язку роботи даних оранізацій. Відтак, 

визначальною умовою для органів влади щодо покращення 

управлінської діяльності і збереження їх конкуренто-

спроможності є вдосконалення комунікативних стратегій у 

відповідності до концепції «менеджменту змін» [1]. 

Ми розглядаємо маркетинг у публічному адмініструванні як 

підхід, основною метою якого є визначення і задоволення потреб 

цільової аудиторії публічного управління та сукупність процедур 

для забезпечення цієї мети. Наразі, поняття цільової аудиторії 

розширилось: науковці розглядають його як взаємодію 

організації з власними співробітниками,  постачальниками, а, 

також, зі сферою діяльності організації, її партнерами і 

конкурентами, на відміну від попереднього підходу у визначенні 

маркетингових комунікацій як сукупності заходів, що 

спрямовані лише на взаємодію з реальними і потенційними 

споживачами продуктів компанії.  
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З вищезазначеного очевидно, що, навіть у разі відсутності 

чіткої ідентифікації своїх «споживачів», органи публічного 

управління так, чи інакше, співпрацюють із зовнішніми та 

внутрішніми групами. Тож, якщо певний орган адміністрування 

не має партнерів, конкурентів чи споживачів власних послуг, не 

контактує зі ЗМІ, то, принаймні, у зв‘язках з власним персоналом 

він може застосовувати маркетингові комунікації [2]. 
Задоволеність населення політикою органів влади та рівень 

соціальної напруженості є визначальними в оцінці ефективності 

державного управління. Саме відсутність цих факторів, в першу 

чергу, обумовлюють виникнення бар‘єрів під час реалізації 

комунікації. Відтак, питання ефективної діяльності державного 

управління у відповідності до цілей соціальних взаємодій стоїть 

гостріше, ніж у інших сферах комунікації.  

Процес визначення ефективних критеріїв оцінки публічного 

адміністрування потребує усвідомлення цілей та 

концептуального уявлення про необхідність обміну 

інформацією. В іншому випадку, ефективність державного 

управління знизиться, що, в свою чергу, призведе до виникнення 

нових комунікативних бар‘єрів.  

Очевидно, що головними умовами їхнього попередження та 

подолання слід визначити рівномірність розвитку соціальної 

інфраструктури та факторів громадської думки водночас із 

врахуванням задоволеності умовами життя та безпекою 

проживання. Лише у процесі постійних комунікацій владно-

урядових установ з громадянами країни ми бачимо забезпечення 

ефективного демократичного розвитку, у світлі концепції 

прозорості та відкритості діяльності державних органів, коли 

громадськість знає, що саме роблять, ті чи інші, органи сектора 

публічного управління, і чому приймаються конкретні 

адміністративні рішення. Безумовною умовою, при цьому, є 

своєчасність та достовірність інформації, наданої державними 

структурами. Роль фільтра та аналізатора даних, що отримує 

населення в електронному, або друкованому, вигляді, беруть на 

себе мас-медіа, які влада повинна використовувати як інструмент 

досягнення максимальної публічності [1].  
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Слід звернути особливу увагу на необхідність доступності та 

зручності процесу реалізації адміністративних послуг. 

Головними проблемами у даному питанні вважається складність 

процедур надання таких послуг та відсутність належної 

інформації. Відчутною, на нашу думку, є, також, проблема 

нестачі прозорих та чітко визначених механізмів налаштування 

зворотного зв‘язку з громадянами [3]. 

На сьогодні, види адміністративних послуг, що надаються 

ЦНАПом, часто дублюються з послугами, що пропонують інші 

установи. Наприклад, прийом документів на вироблення 

паспортів, вклеювання фотографії в паспорт, прописка та 

виписка надаються управлінням Державної міграційної служби, 

водночас, ці ж послуги здійснює ЦНАП. Громадянин у ЦНАПі 

отримує цю послугу швидко, якісно і безкоштовно. Себто, 

проводячи через ЗМІ роз'яснювальну роботу, надаючи, таким 

чином, інформацію про певні переваги надання послуг у ЦНАПі, 

можна зробити процес використання послуг громадянами 

зручнішим [4; 5].  

Зрозуміло, що покращення системи надання 

адміністративних послуг неможливе без активної участі 

громадян, саме тому неменш важливим для оцінки ефективності 

процесу надання адміністративних послуг є громадський 

моніторинг. Для органів місцевого самоврядування постає 

питання кардинальних змін в існуючій системі надання 

адміністративних послуг, нового бачення їхніх взаємовідносин з 

громадянами, де домінуючими складовими повинні стати сучасні 

комунікаційні технології, а ефективність функціонування 

механізму публічно-державного обслуговування базується на 

прозорості, доступності та зручності умов.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДЯНАМИ В 
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УПРАВЛІННІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 Актуальність: Важливим чинником впливу на прийняття 

рішень в публічному управлінні є ефективні механізми 

комунікацій між громадянами та владою. Конституція України 

визначає участь в управлінні державними справами одним з прав 

громадянина. Однак це право реалізується через низьку 

нормативно правових актів. Однак, багато громадських 

організацій задіяних в проблематиці охорони здоров‘я та 

громадського здоров‘я зазначають, що таке положення є суто 

декларативним, а насправді присутнє виключно інформування 

громадськості у вигляді публікації проектів нормативно-правових 

актів в інтернеті для громадського обговорення, однак самі 

рішення приймаються без урахування наданих пропозицій та без 

зворотного зв‘язку з подавачами. Крім того в Україні майже не 

зустрічається інших форм консультацій з громадськістю щодо 

питань охорони здоров‘я: громадські обговорення, зустрічі з 

фаховими асоціаціями, в Україні відсутні або формальні [1]. Це 

свідчить про низьку проблемних питань щодо формування та 

реалізації основних засад державної комунікативної політики у 

сфері охорони здоров‘я та не певній позиції щодо можливного 

єфекту від залучення громадськості до їх обговорення. Мета: 

Провести аналіз світового науково-практичного досвіду щодо 

механізмів комунікації між громадянами та владою щодо 

публічного управління та публічного адміністрування охорони 
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здоров‘я; продемонструвати результати досліджень щодо 

ефективності консультацій із громадськістю, які застосовуються у 

сфері охорони здоров‘я в різних державах світу. Виклад 

основного матеріалу: Багато авторів вказує на відсутність 

уніфікованої термінології, яка могла би процедурно 

регламентувати форму участі громадськості у прийнятті 

рішень [2,3]. В Скандинавських країнах політичні сили 

використовали публічні консультації для визначення 

пріоритетних цілей в охороні здоров'я. Після вивчення очікувань 

за допомогою локальних медіа, були змінені приритети в наданні 

медичної допомоги ти розбудові громадського здоров'я [4]. В 

Канаді вивчені два основні підходи до громадських консультацій 

знизу-вгору (bottom-up) та згори вниз (top-down). Однак 

комунікації bottom-up – влади з громадськістю та груп інтересів 

між собою не були ефективними, в той час, як громадські 

консультації в стилі top-down мали чітку структуру у вигляді 

регіональних рад, за участю пересічних громадян. Однак в таких 

радах спостерігалося перевага одних або інших верств населення, 

що також призводило до низької ефективності для громади в 

цілому[5]. Найбільш досконало система громадських 

консультацій щодо питань охорони здоров‘я втілена в 

Великобританії. Національна служба здоров‘я Англії – 

центральний орган виконавчаої влади – звійюнює велику кількість 

консультацій із громадськістю щодо отримання зворотнього 

зв‘язку (скарги, коментарі, пропозиції), інформування (ЗМІ, 

бюлетені, оголощення тощо), громадські ради, фокус-групи, 

соціологічні анкетування та опитування, громадські форуми та 

відкриті дискусії. Завдяки широких консультацій з громадськістю 

очікували досягти основних цілей: покращення якості сервісу, 

легітимізації решеннь в сфері охорони здоров‘я та розвивтку 

відповідальності місцевої влади. Однак слід зазначити, що 

здебільшого цілі ці не були досягнуті повною мірою, а багато 

питаннь комунікації між громадськістю та Національною 

службою здоров‘я Англії залишаються не вирішеними, що 

призводить до апатії та зменшення залученості представників 

громадськості до комунікативного процесу [6].  
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Висновки: В літературних джерелах зустрічаються поодинокі 

дослідження щодо громадських консультацій в охороні здоров‘я, 

при чому їхні висновки досить суперечливі. Найкраще механізми 

громадських консультацій впровадженні в Великобританії, у якій 

історично спостерігається спрямованість на розвиток уряду, 

орієнтованого на суспільство. Більшість наукових досліджень 

наполягає на тому, що малоймовірно, що участь громадськості 

виправдає очікування тих, хто виступає за демократичне 

оновлення шляхом прямої участі. Однак останнім часом 

відмічається потенціал розвитку громадської участі, розвиток 

потенціалу людей, підвищення їхньої самовпевненості та 

підвищення їхньої ефективності як шлях до посилення контролю 

громадян. Однак багато дослідників відзначає ріст апатії 

громадян, які згодні брати участь у широких громадських 

консультаціях, зменшується. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 

НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Парадигмальні зміни державного управління, що на практиці 

супроводжуються посиленням проявів публічного управління, 

значно розширюють горизонти і об‘єктно-предметне поле науки 

державного управління.  

Зауважимо, що сьогодні наука «Державне управління» 

(Public Administration) [1], відповідно до нормативно правового 

поля України, стала складовою галузі знань
1
 «Публічне 

управління та адміністрування» [2]. Здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах), згідно 

Порядку [3], який визначає механізм підготовки здобувачів 

вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому 

рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти 

доктора філософії та доктора наук відповідно.  

2020 р. мав бути завершальним для захистів дисертацій [4, 

Прикінцеві положення] за спеціальностями: 25.00.01 – Теорія та 

історія державного управління; 25.00.02 – Механізми державного 

управління; 25.00.03 – Державна служба; 25.00.04 – Місцеве 

самоврядування; 25.00.05 – Державне управління у сфері 

державної безпеки та охорони громадського порядку [1]. Проте, 

згідно змін, внесених у червні 2020 р. до розділу XV «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» [5], 

                                           
1
 Галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей [4]. 
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продовжено строк завершення підготовки кандидатів та докторів 

наук. Так, здобувачам наукових ступенів присудження наукового 

ступіня кандидата або доктора наук та видання диплом 

кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки продовжено до 30 червня 2021 року. 

З грудня 2019 р. відбуваються захисти дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – 

Публічне управління та адміністрування (Public Administration). 

До 31 грудня 2020 р. захисти з присудження ступеня доктора 

філософії проводяться в рамках експерименту [6]. При цьому, 

наразі ще відсутній стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 – 

Публічне управління та адміністрування (крім бакалаврського 

рівня [6]) для рівня доктора філософії та паспорт (паспорти) 

наукової спеціальності.   

Отже, для удосконалення інституційного механізму науки 

необхідно: 

 «Державне управління» розглядати в самому широкому 
розумінні та привести назву галузі науки до нормативно-правого 
поля України – «Публічне управління»; 

 назву галузі знань слід уточнити та назвати «Публічне 
управління» (включає: адміністрування, менеджмент, лідерство 
тощо); 

 розробити, залучити до широкого обговорення 
науковців та затвердити нормативно-правовим актом наукові 
напрями (паспорт, паспорти спеціальностей) «Публічне 
управління». Дослідження галузі науки «Публічне управління» 
мають охоплювати й питання глобалізаційного характеру, не 
звужуючи дослідження тільки тим, що наразі є проблемним в 
Україні. Пропонується до паспорту включити такі напрями: 
Теоретико-методологічні й філософські основи публічного 
управління, Глобалізація публічного управління, Публічне 
управління окремих сфер життєдіяльності суспільства, Публічна 
служба, Регіональне управління і місцеве самоврядування, 
Національна безпека; 

 розробити, залучити до широкого обговорення нау-
ковців та затвердити нормативно-правовим актом стандарт 
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вищої освіти за спеціальністю 281 для рівня доктора філософії, 
який має бути гармонізований з науковим паспортом 
спеціальності; 

 при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії посилити підготовку з методологічних основ 
кожного дисертаційного дослідження, а це означає, що здобувач 
має не тільки знати про методи дослідження, а й оволодіти ними. 
Посилити підготовку до застосування емпіричних методів 
дослідження, зокрема для напрацювання пропозицій з 
удосконалення механізмів публічного управління;  

 збільшити строк підготовки доктора наук у 
докторантурі (чотири роки) та внести відповідні зміни до 
Постанови Кабінету Міністрів України [3]. Також п. 42 Постанови 
Кабінету Міністрів України [3] доповнити: «Вчена рада закладу 
вищої освіти (наукової установи) в місячний строк розглядає 
висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника і 
приймає рішення про його зарахування до докторантури, 
затверджує тему дисертаційного дослідження … .»; 

 розробити та затвердити нормативно-правовим актом 
новий Порядок присудження наукового ступеня доктора наук 
[8] та доктора філософії (після закінчення експерименту [6]); 

 збільшити державне фінансування наукових досліджень 
з публічного управління

2
, що не тільки вмотивує досвідчених та 

молодих науковців, а також дозволить залучати здобувачів 
наукових ступенів до науково-дослідних робіт на платній основі; 

 усунути небезпечний парадокс, коли необґрунтовані 
вимоги до наукових фахових публікацій не стимулюють 
провідних вітчизняних учених публікувати у вітчизняних 
періодичних виданнях якісні, евристичні результати своїх 
наукових досліджень [9, с.168]; 

 створити національну наукометричну базу (на кшталт 
Copernicus)

 
[9, с.170].  

                                           
2
 Єдиним реальним інвестором досліджень наукової галузі ―Державне 

управління‖ та галузі знань ―Публічне управління та адміністрування‖ 

повинна виступати держава, на потреби якої орієнтовані її фундаментальні й 

прикладні наукові дослідження [9, с.167].  
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ПРОГРАМИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ 

 

У процесі проведення наукових досліджень щодо питань 

функціонування державної політики у сфері дипломатичних 

відносин, експертами визначається стан двосторонніх відносин 

України з іншими державами з точки зору ретроспективи та 

сучасності. Вивчається питання функцій, повноважень, 

особливостей функціонування дипломатичних зв‘язків в Україні.  

Теоретично-концептуальні дослідження механізмів 

державного регулювання у сфері дипломатичних відносин 

здійснюються різними науковими школами. Одночасно, 

відбувається процес вивчення конкретних елементів механізму 

державного регулювання у дипломатичній сфері, таких як: мета, 

принципи, функціональні особливості, методологія, засоби та 

способи впровадження, розвитку та модернізації механізмів 

державного регулювання дипломатичних відносин в Україні [1]. 

Варто акцентувати увагу на науковій роботі дослідників, які 

внесли значний вклад у процес вивчення сучасного стану 

дипломатичних відносин, а, також, перспектив його розвитку та 

модернізації. Серед таких науковців можна виділити: 

К. Балабанова, В. Гарагонича, І. Лисенка, С. Савіна, О. Ярошка та 

інших. 

Слід звернути увагу на те, що у сучасних вітчизняних 

наукових доробках розглядаються проблемні питання 

дипломатичних зносин України не лише з країнами Європи, але 

й із країнами Азії та США [2].  

У процесі аналізу наукових досліджень було визначено, що в 

існуючих наукових працях вивчаються та висвітлюються аспекти 

реалізації державної політики у сфері дипломатичних відносин в 
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Україні, починаючи із проголошення незалежності у 1991 році. 

При цьому, необхідно зробити акцент на неповному та 

недостатньо комплексному характері розкриття проблематики 

потенційних можливостей вдосконалення та сучасного стану 

функціонування державно-політичних механізмів у сфері 

дипломатичних відносин. З теоретично-методологічної точки 

зору нерозкритим, також, залишається питання практичного 

аспекту розвитку дипломатичного курсу на території України, 

проблем та механізмів його реалізації [3]. 

Закон України «Про дипломатичну службу»
 
[4] від 07 червня 

2018 р. № 2449-VІІІ регламентує систему органів дипломатичної 

служби. Відповідно до статті 5 даного закону, систему органів 

дипломатичної служби складає Міністерство закордонних справ 

України, його представництва на території України та закордонні 

дипломатичні установи України. 

До завдань, що покладені на Міністерство закордонних справ 

України, відносяться забезпечення, формування та реалізація 

державної політики у сфері міжнародного співробітництва та 

зовнішніх зносин, а, також, координація діяльності державних 

органів, компетенція яких розповсюджується на регулювання 

зовнішніх зносин держави.  

Представництва Міністерства закордонних справ на 

території України та закордонні дипломатичні установи України 

виконують роль постійно діючих органів дипломатичної служби. 

Представництва Міністерства закордонних справ України 

утворюються в регіонах дії іноземних консульських установ, або 

міжнародних організацій, в той час як закордонні дипломатичні 

установи України виконують роль представництва України в 

державі перебування, забезпечують підтримку міжнародно-

дипломатичних відносин міждержавного характеру, реалізацію 

національних інтересів України шляхом політичного 

формування прав, свобод та законних інтересів громадян, 

юридичних осіб держави Україна за кордоном.  

Необхідно звернути увагу на правову основу діяльності 

дипломатичних відносин, зокрема, та дипломатичної служби, 

загалом. Отже, як зазначено у ст.3 закону України «Про 
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дипломатичну службу» від 07 червня 2018 р. № 2449-VІІІ, 

правова основа діяльності органів та посадових осіб 

дипломатичної служби складається з ряду нормативно-правових 

актів. До них відносять: Конституцію України, чинні міжнародні 

договори України, згода на обов‘язковість яких надана 

Верховною Радою України, закони України (в т.ч. закон «Про 

дипломатичну службу» від 07 червня 2018 р. № 2449-VІІІ), 

постанови Верховної Ради України, акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, інші законодавчі акти України. 

У процесі організації роботи щодо впровадження та реалізації 

програмних особливостей функціонування державної політики у 

сфері дипломатичних відносин важливе місце посідають 

засадничі, принципові положення діяльності дипломатичної 

служби на території України. Відповідно, дипломатична служба 

здійснює свої професійні обов‘язки на засадах патріотизму, 

превалювання та першочерговості національних інтересів України 

над міжнародними. Окрім того, діяльність дипломатичної служби 

ґрунтується на пріоритетності прав та свобод людини і 

громадянина, поєднаних із демократизмом і законністю. 

Здійснення покладених обов‘язків та виконання завдань 

державною службою повинно втілюватися у життя з урахуванням 

позицій гуманізму та соціальної справедливості, підвалини яких 

формують професіоналізм, компетентність та ініціативність. До 

інших принципів діяльності дипломатичної служби необхідно 

віднести об‘єктивність, чесність, порядність, а також належне 

виконання службових обов‘язків і додержання трудової 

дисципліни [5; 6].  
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ЧОРНИЙ В. І. 

аспірант  

 Міжрегіональна академія управління персоналом,  

м. Київ, Україна  
 

ДИСКУРСНЕ РОЛЕ ПРОБЛАМАТИКИ РОЗВИТКУ 

МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 

БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 
 

Епоха Нового часу ознаменувала початок процесу 

індустріалізації та розвитку в Європі централізованих держав, а, 

також, відповідно, і нову фазу розвитку корупції. Новостворені 

держави супроводжувало економічне піднесення, а, також, 

розширення процесу суспільного розподілу, підвищення ролі 

владних рішень. Представники буржуазного класу суспільства 

«купували» державні посади та масово брали участь у 

корупційних схемах вищих посадовців [1]. 

У контексті нашого дослідження, вважаємо за необхідне 

проаналізувати досвід провідних країн світу щодо формування 

механізмів державного регулювання у напрямі боротьби з 

корупцією. 

На початку XX століття,  у США, період «великої депресії» 

розпочався етапом широкомасштабного посилення заходів 

боротьби з корупцією. В той же час, було сформовано «Комісію 

Цікершема», діяльність якої була направлена на боротьбу з 

організованою злочинністю, що і вважалась головним джерелом 

виникнення корупції. 

Пізніше, у 1970 році, з‘явилася владна антикорупційна 

організація − Національна рада з боротьби з організованою 

злочинністю, завданням якої була розробка загальнодержавної 

стратегії з питань протидії корупції. Згодом, це завдання було 

передано до Міністерства юстиції США, яке, на даний момент, 

здійснює комплекс заходів, спрямованих на протидію діяльності 

організованій злочинності. У безпосередньому підпорядкуванні 

Міністерства юстиції США знаходиться Федеральне бюро 

розслідувань, що спеціалізоване на боротьбі з організованою 

злочинністю [2, c. 102].  
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Окрім того, у 1946 році, у США, був прийнятий Закон про 

федеральне регулювання лобістської діяльності, який визначав 

обов‘язковість реєстрації лобістів кожної організації, яка 

здійснює вплив на конгрес, а, також, зобов‘язання таких 

організацій повідомляти про свою майбутню діяльність та 

інтереси. Недодержання норм закону неминуче призводило до 

підвищення темпів корупції у вищих ешелонах влади, а, також, 

до прийняття таких законодавчих рішень, які були вигідними для 

певних політичних груп, або обмеженого кола осіб [3, c. 57-58].  

У Великобританії підвищення стандартів поведінки 

громадян держави стало результатом здійснення заходів у 

законодавчій та політичній сферах, підвищення вимог щодо 

моралі та впровадження громадського контролю за діяльністю 

державних службовців. Варто зазначити, що механізми реалізації 

антикорупційної діяльності тут, також, врегульований 

законодавчо належним чином. 

Першим нормативно-правовим документом у 

Великобританії, що визначав сутність терміну «корупція», став 

«Закон про підкуп державних службовців», прийнятий у 1551 

році. Також, було прийнято низку антикорупційних 

законодавчих актів, наприкінці XIX − початку XX століть, які 

стали реакцією громадськості на стрімке поширення проявів 

корупції. Особливістю таких нормативно-правових актів було те, 

що від посадових осіб вимагали доводити свою невинність [4].  

Період кінця XX − початку XXI століть у світовому просторі 

було визначено як переворот у сфері боротьби з корупцією, коли 

вона плавно перейшла в політичну площину. Така ситуація 

супроводжувалась сплеском скандалів на фоні корупційних 

злочинів, здійснюапних представниками вищих ешелонів влади. 

Зокрема, у Мілані (Італія) у 1992 році комісією юристів було 

розпочато спеціальне розслідування щодо справи прем‘єр-

міністра Італії Б. Краксі. Результатом розгляду справи про 

діяльність всім відомої італійської мафії було розкриття 

численних фактів корупції представниками владних верхівок.  

Прем‘єр-міністра було засуджено за сприяння хабарництву та 

стягнено значну суму для поповнення партійної каси соціалістів, 
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яка спустошувалась через факти незаконного продажу 

державних контрактів. Також, були порушені кримінальні 

справи щодо корупційних злочинів інших прем‘єр-міністрів 

Італії: С. Берлусконі та Дж. Андреотті [5, c. 42].   

Характерною особливістю японського законодавства у сфері 

боротьби з корупцією є наявність широкого спектру нормативно-

правових актів:  закон «Про місцеве самоврядування» (1947 

року), закон «Про регулювання політичних фондів» (1948 року), 

закон «Про державних службовців» (1948 року), закон «Про 

парламент» (1950 року), закон «Про вибори громадських 

посадових осіб» (1950 року) тощо. Час від часу вносилися певні 

корективи у положення вищезазначених законів, тому вони досі 

не втрачають свою актуальність, з урахуванням вимог сучасності 

[6, c. 117].  

 У кінці XX століття, у Японії було відзначено високий 

ступінь корупційних проявів та фактів недотримання ділової 

етики у сфері бізнесу. Зокрема, порушення законодавства щодо 

антимонопольної діяльності та факти хабарництва у судовій 

практиці. На фінансових порушеннях було помічено та 

відправлено у відставку прем‘єр-міністрів Японії: К. Танаку та 

М. Хосокаву, а  заступника міністра охорони здоров‘я Японії 

Н. Окамуцу звинуватили в отриманні хабарів за надання 

державних субсидій на будівництво лікарень. 

Яскравим прикладом корупційних злочинців на вищих 

щаблях влади в Ізраїлі був міністр науки Ізраїлю Е. Вейцман. Він 

був відправлений у відставку за факти отримання дорогих 

подарунків від французького мільйонера Е. Саруссі. Також, 

проводилось розслідування щодо виявлених корупційних 

правопорушень колишніми прем‘єр-міністрами Ізраїлю 

І. Бараком та Б. Натаньяху. 

Такі приклади свідчать про масове поширення у світі 

корупційних злочинів на державній службі, що виявляє незмінне 

існування такого негативного явища у всіх, без винятку, 

культурах та цивілізаціях. Маємо констатувати той факт, що 

корупційні правопорушення були предметом осуду завжди, але 

це не завадило з‘явитись їм у сучасному світі [7].  
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ШКУРАТ М. В. 

Магістрант кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації 

та ерготерапії 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка. 

м. Суми, Україна 

ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 9-12 РОКІВ 

ІЗ КЛАСИЧНИМ ПАРЕЗОМ ЕРБА 

На сьогодні одним із важливих завдань системи охорони 

здоров‘я є збереження та зміцнення здоров‘я осіб з порушеннями 

діяльності периферичної нервової системи (ПНС), які, за даними 

наукових розвідок, становлять 48-52 % у серед усіх нервових 

хвороб, посідаючи при цьомутретє місце у загальній структурі 

захворюваності населення [1, с.3]. 

Травми стволів плечового сплетіння (СПС) є однією із 

найбільш поширених травм верхньої кінцівки і периферичної 

нервової системи, іскладають 3-6% від усіх пошкоджень ПНС. За 

результатами статистичного аналізу, на 100 000 осіб приходиться 

1,64 нових випадківна рік. При цьому у чоловіків ураження СПС 

зустрічається значно частіше, ніж у жінок, а найбільш вразливою 

вважається вікова категорія від 30 до 70 років [1, с.3; 2, с.197]. 

Недостатнє розуміння механізмів регенерації нервів, низький 

рівень інформованості про можливості сучасних методів 

діагностики, хірургічного лікування [3,с.19] та реабілітації 

призводять до тяжких наслідків: функціональних порушень 
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верхньої кінцівки, що більше ніж у 80 % випадків обумовлює 

інвалідизацію  людини працездатного віку [2, с.197].  

Саме тому проблема своєчасного лікування та 

реабілітаційного втручання потребуєсуттєвої уваги з боку 

спеціалістів галузі охорони здоров‘я, зокрема фахівців з фізичної 

терапії, ерготерапії. 

Розробка програми реабілітаційного втручання та 

прогнозування його результатів напряму залежить від чіткої 

діагностики актуальних функціональних порушень, яка включає 

визначення форми ураження та ступінь патоморфологічних змін. 

Найбільш відома класифікація пошкоджень плечового 

сплетіння здійснюється за локалізацією травматичного 

ураження, згідно якої вони поділяються на наступні форми: 

- 1 група ( класичний парез Ерба): ураження, яке виникає 

при пошкодженні у надключичній області, верхнього первинного 

стовбура або С5-С6 корінців; 

- 2 група з ураженнями, які виникають при пошкодженні 

С7-С8 корінців; 

-  3 група: тотальна плексопатія, яка клінічно представлена 

вільно звисаючою кінцівкою; 

- 4 група: тотальна плексопатія у поєднанні з  синдромом 

Горнера [4, с.420; 5, с.23]. 

За спостереженнями Narakasetal групу із класичним парезом 

Ерба складають 46 % хворих від усіх випадків пошкоджень ПС 

[4, с.420; 5, с.23], а раннє реабілітаційне втручання сприяє 

повному відновленню функцій плечового та ліктьового суглобів 

верхньої кінцівки. Саме тому об‘єктами нашого дослідження 

стали пацієнти дитячого віку (9-12 років) із класичним парезом 

Ерба. 

Клінічним проявом такого ураження є порушення відведення 

та зовнішня  ротація плеча, а також згинання передпліччя та 

супінація передпліччя. Чутливість порушується до ступеня 

глибокої гіперестезії або анестезії над дельтоподібним м‘язом, по 

переднє-зовнішній поверхні плеча, передпліччя та кисті. Про 

прегангліонарне ураження (авульсія корінців) на цьому рівні 

свідчать: параліч переднього зубчастого, ромбоподібних, м‘язів, 
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що піднімають лопатку («крилоподібна лопатка»); високий 

шийний сколіоз; елементи спинномозкових провідникових 

розладів [1, с.9; 4, с.420-421; 5, с.23]. Розглянуті функціональні 

порушення дали змогу визначити мету та завдання 

реабілітаційного втручання для пацієнтів із класичним парезом 

Ерба. 

Вивчення сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури 

щодо відновлення порушених функцій організму людини 

дозволив встановити, що у процесі реабілітації осіб із класичним 

парезом Ерба використовуються класичні та сучасні засоби 

фізичної терапії. Їх ґрунтовний аналіз дозволив визначити 

провідні складові реабілітаційної програми. 

Спираючись на наукові дослідження, нами була розроблена 

програма фізичної терапії для дітей 9-12 років із класичним 

парезом Ерба, у яких за результатами МРТ діагностувалася 

відсутність дисплазії плечових суглобів та  спостерігалися  

незначні зміни гленоїда. Метою фізичної терапії було 

повноцінне відновлення функціональних можливостей верхньої 

кінцівки пацієнтів, яка конкретизувалася у наступних завданнях: 

1) корекція  та закріплення правильної ергономіки; 

2) нормалізація м‘язового тонусу між зовнішніми та 

внутрішніми плечовими ротаторами; 

3) усунення контрактури плечового суглоба; 

4) відновлення функцій паретичних м‘язів;  

5) нормалізація провідності нервово-м'язового апарату; 

6) прискорення регенеративнихпроцесів у зоні ураження; 

7) розвиток компенсаторних пристосувань до умов 

повсякденного життя. 

Головними засобами  фізичної терапії стали: ЛФК, 

сегментарний масаж, су-джок терапія. 

Основними вправами при парезі стали ЗРВ для усіх суглобів 

здорової кінцівки  (сегментарно-рефлекторний шлях), активні та 

пасивні вправи локального та регіонального характеру, ізолюючі 

вправи для усіх суглобів ураженої кінцівки з метою збільшення 

амплітуди зокрема у плече-лопаточному суглобі, вправи 

стретчингу та вправи на розслаблення, а також дихальні вправи. 
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Важливим було також включення до програми аеробних вправ 

загального впливу для підвищення рівня повсякденної рухової 

активності дітей з метою підвищення загального тонусу 

організму. Нами були розроблені відповідні комплекси фізичних 

вправ,  рівень складності яких поступово підвищувався за 

рахунок зміни кількості повторень, вихідного положення, 

додаткового обладнання та обтяження. 

При парезі рекомендований класичний  (верхніх та нижніх 

кінцівок, живота, грудей) та сегментарно-рефлекторний масаж. 

Процедура сегментарно-рефлекторного масажу при парезі 

включає маніпуляції на паравертебральних зонах Д12-Д1 і С3-

С6спинномозкових сегментів, який завершується класичним 

масажем паретичної кінцівки. Визначена масажна процедури 

передує заняттям з ЛФК. 

Застосування су-джок спрямоване на підвищення трофічних 

процесів (гальмування енергії тепла на меридіанах серця і тонкої 

кишки), відновлення нервової провідності (гальмування енергії 

холоду на меридіанах нирок та сечового міхура, тонізація енергії 

сухості на меридіанах товстої кишки та легенів) та  передбачає 

пошук больових та чутливих точок у системі відповідностей шиї, 

плечовому поясі,  суглобі, передпліччі та кисті із подальшою їх 

стимуляцією. 

     Перспективи подальших дослідженьвбачаємо у перевірці 

ефективності розробленої нами програми у межах лікувальних 

закладів Сумщини. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

Актуальність. Здоров'я та здоровий спосіб життя – 

обов‘язкові передумови майбутньої самореалізації молоді, їх 

активного довголіття, здатності до створення сім'ї і народження 

дітей, до складної навчальної та професійної праці, суспільно-

політичної та творчої активності. Наразі існує нагальна потреба в 

оцінці та визначенні ступеню ризику виникнення порушень 

здоров‘я учнів та їхньої адаптації, основними критеріями якої 

служать показники здоров'я, що визначаються здебільшого 

умовами життєдіяльності учнів[1, с. 104]. Разом з тим, неабияка 

роль в адаптаційному процесі відводиться й психоемоційному 

стану людини, особливо в підлітковому віці – критичному 

періоді для кожного, коли присутні певні емоційні труднощі у 

реагуванні на дійсність. А емоції, як відомо, мають великий 

вплив на наше здоров‘я [2, с. 259]. 

Метою даної наукової роботи було дослідити особливості 

впливу умов життєдіяльності на психоемоційний стан 

старшокласників, та розробити профілактичні заходи, 

спрямовані на збереження та підвищення розумової діяльності та 

покращення психоемоційного стану учнів. 
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Матеріли та методи. Наукове дослідження було проведено в 

умовах натурного експерименту на базі Харківської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів №113 Харківської 

міської ради, Харківської області. Під безпосереднім 

спостереженням перебувало 115 учнів – старшокласників (з 9 по 

11 класи), віком 15-17 років (обох статей), які навчалися за 

традиційною освітньою системою. В роботі були використані 

наступні методи: бібліосемантичний (вивчення стану проблеми, 

що досліджувалась); медико-соціальне дослідження (суб‘єктивна 

оцінка впливу чинників навколишнього середовища) з 

використанням опитувальника «Спосіб життя» [3, с. 1], що 

ґрунтувався на оцінці стану адаптаційних можливостей 

індивідууму; психологічний (вивчення психоемоційного стану 

старшокласників шляхом оперативного тестування за допомогою 

тесту САН (самопочуття, активність, настрій) [4, с. 150] – в 

періоди: останній тиждень першої навчальної четверті 

(написання контрольних та підсумкових робіт) та в перший 

тиждень нової навчальної четверті після осінніх канікул, на яких 

учні мали можливість відпочити, відновити сили. 

Результати. Отримані дані свідчать про те, що сучасні 

школярі мають дуже низькі показники за фактором рухової 

активності з тенденцію до зниження (з 9-их по 11-ті класи) - від 

4,1 у.о. в обох 9 класах до 3,9 у.о. в 11-Б класі. За шкалою режиму 

дня учні демонстрували середні результати (від 5,3 у.о. і вище по 

всіх класах), що свідчить про оптимальні умови режиму навчання 

та відпочинку у цієї категорії старшокласників. Показник 

харчування виявився у трьох з п‘яти класів трішки вище 

середнього, а в інших двох (9-А і 11-Б) нижче середнього. 

Позитивним фактором в оцінці умов життєдіяльності слід вважати 

оцінку учнями іхньої особистої гігієни (високі показники).  

Щодо оцінки психоемоційного стану було встановлено, що 

самопочуття, активність та настрій старшокласників були вище 

середнього, але не занадто високі (максимальна оцінка за кожною 

шкалою складає 7 балів). Результати свідчать про певні 

навантаження, хвилювання, напругу та втому, пов‘язані з 
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виконанням підсумкових та контрольних робіт. Звертають на себе 

увагу знижені показники активності, особливо в 9-их класах.  

Наступним кроком нашого дослідження було проведення 

аналізу самопочуття, активності та настрою учнів після осінніх 

канікул. Якщо параметри самопочуття та настрою залишались на 

рівні вище середнього, то ситуація з показником активності 

складалася не найкращим чином: майже по всіх класах він 

знижувався, що, враховуючи дані за шкалою рухової активності 

при дослідженні умов життєдіяльності (низькі показники) може 

призвести до негативних наслідків, таких як збільшення рівня 

хронічної захворюваності школярів.  

Висновки. Аналіз результатів умов життєдіяльності показав, 

що особливої уваги заслуговують показники за фактором рухової 

активності: дуже низький відсоток учнів оцінили її позитивно. 

Найбільш критичні результати спостерігалися в 11-их класах – 

тільки 8% та 10% школярів дали оптимальну оцінку цьому 

показнику. Визначено, що на фоні деякого покращення 

самопочуття старшокласників після канікул, спостерігається 

негативна тенденція щодо зміни показників активності 

(зниження) майже по всіх класах. Значно падає цей показник у 

11-Б класу (з 4,9 у.о. до 4 у.о.), що, разом з низькими 

показниками рухової активності може завдати шкоду здоров‘ю 

школярів. Така негативна тенденція потребує негайного 

втручання лікарів, педагогів та психологів щодо впровадження 

необхідних профілактичних заходів.  
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ЛОГІСТИКА В УПРАВЛІННІ ОБЛАСНОЮ 

КЛІНІЧНОЮ ЛІКАРНЕЮ 
 

Результати аналізу практики функціонування суб‘єктів 

медичної сфери засвідчують надзвичайно важливу роль у цих 

процесах логістики. Саме завдяки правильно зорганізованим 

логістичним процесам та ефективному використанні їх в 

практиці управління діяльністю закладів охорони здоров‘я та 

медичних установ можна зберегти здоров‘я та врятувати життя 

багатьом пацієнтам. 

Однак, на сьогодні стоїть гостра проблема частої не 

зорганізованості логістичних операцій. За таких дій порушуються 

вимоги транспортування і зберігання лікарських засобів та 

медичних виробів. Не менш важливе значення мають також 

порушення, що трапляються в середині логістичної системи 

медичного закладу, в тому числі і в обласній клінічній лікарні. 

Таким чином, актуальність тематики наукового дослідження 

полягає у визначенні можливих шляхів використання логістики в 

процесі управління обласною клінічною лікарнею. У ході 

забезпечення результативного управління обласною клінічною 

лікарнею в рамках використання логістичних підходів постає 

необхідність в чіткому визначенні відповіді на те: якою має бути 

модель логістичної діяльності обласної клінічної лікарні; які 

географічні рамки має охоплювати логістичний ланцюг 

постачання лікарських засобів та медичних виробів в обласну 
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клінічну лікарню; якими видами транспорту можуть 

транспортуватися лікарські засоби та медичні вироби до обласної 

клінічної лікарні; якими мають бути межі потоків лікарських 

засобів та медичних виробів в обласній клінічній лікарні. 

В контексті дослідження процесів управління обласною 

клінічною лікарнею необхідно врахувати і той факт, наскільки 

задоволеними є медичні працівники, виконуючи при цьому свою 

роботу. Так, виходячи із [1], задоволеність медичних працівників 

обласної клінічної лікарні залежить від таких факторів: рівень 

матеріально-технічного забезпечення, який необхідний для 

надання медичної допомоги; рівень заробітної плати медичних 

працівників; стан соціально-психологічного клімату в колективі; 

рівень підтримки з боку адміністрації обласної клінічної лікарні; 

зниження обсягів непотрібної паперової роботи; відносини із 

пацієнтами; відносини із допоміжним персоналом; свобода 

вибору у лікування пацієнтів; свобода вибору у призначенні 

відповідних діагностичних процедур пацієнту; здатність 

особисто коригувати власний робочий час; можливість 

професійного та кар‘єрного росту. У випадку виникнення різних 

неочікуваних ситуацій в діяльності обласної клінічної лікарні, 

зокрема і різного роду небезпек, важливе місце посідає 

розроблення та впровадження у практику на випадок настання 

небезпеки заходів медичної евакуації. Проведені дослідження 

також засвідчують необхідність здійснення інформатизації 

медичних закладів, зокрема і обласних клінічних лікарень. 

Відтак, управління потоком інформації, яка надходить та 

виходить із системи установи, покладене на такий вид 

логістичного забезпечення як інформаційна логістика. Саме 

завдяки інформаційній логістиці стає доступною можливість 

отримання даних про факти, події та явища, що відбуваються в 

діяльності установи та у середовищі, в якому вона функціонує. 

Виходячи із [2], основне завдання інформаційної логістики 

полягає у донесенні інформації до управлінської системи, де 

інформація виступає у ролі не тільки самостійного ресурсу, але і 

як відокремлений виробничий фактор. Корисність цієї 

інформації проявляється у тому, що вона дозволяє покращити 
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процес управління і, тим самим, забезпечити баланс між усіма 

складовими логістичної системи. Доцільно відзначити і те, що 

від точності та правильності інформації залежать результати 

управління обласною клінічною лікарнею. Також інформація 

виступає обов‘язковим елементом процесу управління 

логістичними операціями, що відбуваються в діяльності лікарні. 

Попри те, слід відмітити, що результати управління 

обласною клінічною лікарнею залежать у певній мірі і від якості 

надання медичних послуг. Вагома роль в контексті забезпечення 

якості медичних послуг покладається саме на логістику. 

Оскільки, завдяки правильно спланованим операціями, які чітко 

регламентують діяльність та особливості функціонування 

обласної клінічної лікарні, можна досягти найвищого рівня 

якості надання медичних послуг. 

У ході дослідження встановлено, що якість медичних послуг 

повинна контролюватися з боку трьох ключових осіб, що 

провадять свою діяльність в обласній клінічній лікарні, зокрема 

це: завідувач відділення, у якому надають медичні послуги; 

заступник головного лікаря, в обов‘язки якого входить контроль 

за діяльністю того медичного відділення, яке надає медичні 

послуги; комісія у складі заступників головного лікаря, яка 

проводить експертизу якості та рівня надання медичної 

допомоги. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 

ПРЕДМЕТІВ «ФАРМАКОЛОГІЯ» ТА «КЛІНІЧНА 

ФАРМАКОЛОГІЯ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 
 

Модернізація викладання предметів «фармакологія» та 

«клінічна фармакологія» є складною і актуальною задачею 

сучасної освіти нашої держави [1, с. 18]. Ефективним способом 

підвищення якості викладання предметів «фармакологія» та 

«клінічна фармакологія» є вдосконалення творчих здібностей і 

розвиток ініціативних самостійних форм діяльності студентів [2, 

с. 87; 3, с. 140-143; 4, с. 36-37]. На шляху цього творчого процесу 

студент поступово долаючи труднощі, вирішуючи складні 

завдання, формує свої індивідуальні якості, набуває здатності до 

нестандартного, оригінального мислення і набуває здібності до 

адекватного вирішення різних питань, що виникли [5, с. 185-

186]. 

Розвиток творчого потенціалу студентів є дуже важливим 

для освоєння предметів «фармакологія» та «клінічна 

фармакологія». Успішне вивчення даних предметів вимагає 

вміння орієнтуватися в складних аспектах фармакокінетики і 

фармакодинаміки з урахуванням біохімічних, клітинних і 

молекулярних процесів на різних рівнях організації живої 

системи, що вимагає глибокого знання фундаментальних 

базових дисциплін [4, с. 35-36]. У зв'язку з цим, стимулювання 

творчої діяльності студента передбачає активне його залучення 

до різних видів навчально-дослідної та науково-дослідницької 

робіт [6, с. 105; 7, с. 237]. 

Навчально-дослідницька робота включає різні аспекти 

активізації творчого потенціалу студента, які спрямовані на 

підвищення якості знань, більш глибоке вивчення предмета і 
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підвищення мотивації та інтересу до предметів, що вивчаються. 

Це може бути досягнуто шляхом залучення студентів до 

самостійного оформлення ілюстративних, методичних і 

рекламних матеріалів лікарських засобів у рамках тематичних 

занять з предметів «фармакологія» та «клінічна фармакологія», 

що полегшують засвоєння лекційного курсу і практичних занять. 

Також можлива робота студентів над створенням різних схем і 

таблиць, що пояснюють складні механізми фармакодинамічних 

процесів або присвячених аналізу механізму дії і застосування в 

практиці певних груп лікарських препаратів [4, с. 37]. Широко 

використовуються в педагогічному процесі електронні ресурси, 

функціонує інтернет-сайт кафедри і комп'ютерний клас.  

Студенти залучаються до тестування з усіх тематичних розділів 

предметів «фармакологія» та «клінічна фармакологія» з 

використанням різних тестових завдань. Як варіант творчої 

роботи практикується залучення студентів до оформлення тестів 

і формування тестової бази даних до практичних занять [8, с. 

167; 9, с. 122; 10, с. 72]. 
Одним з важливих аспектів розвитку творчого потенціалу 

для підвищення якості викладання предметів «фармакологія» та 
«клінічна фармакологія» є активна участь студентів в 
тематичних олімпіадах. Олімпіада з предметів «фармакологія» та 
«клінічна фармакологія» сприяє формуванню нестандартного, 
парадоксального мислення і здатності до вирішення складних 
фармакодинамічних і фармакотерапевтичних задач за рахунок 
включення в тематику більш складних питань і завдань, що 
виходять за рамки «стандартної» програми навчання з даних 
предметів. 

В процесі навчально-дослідницької роботи формується група 
найбільш активних студентів, які згодом можуть бути активно 
залучені до участі в роботі студентського наукового товариства 
кафедри [1, с. 23]. Це є наступним етапом розвитку творчого 
потенціалу студентів та полягає в їх залученні до науково-
дослідної роботи кафедри. Науково-дослідницька робота 
студента, на наш погляд, має етапний характер. На першому етапі 
необхідно сформувати у студента навички роботи з літературними 
джерелами, що може бути досягнуто шляхом складання 
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бібліографії, літературних оглядів за тематичними розділами 
дисциплін, оформлення доповідей, публікації тез в матеріалах 
конференцій, періодичних самостійних виступів на засіданнях 
студентського наукового товариства кафедри. На другому етапі 
студент залучається до освоєння експериментальних методик, що 
застосовуються в рамках науково-дослідної роботи кафедри. На 
третьому етапі можливе самостійне виконання і оформлення 
власної наукової роботи. 

Таким чином, сучасні аспекти модернізації викладання 
предметів «фармакологія» та «клінічна фармакологія» в 
освітньому просторі України полягають у розвитку творчого 
потенціалу студентів, що обумовлює не тільки підвищення 
якості освіти, а й сприяє вихованню і формуванню 
висококваліфікованих майбутніх лікарів. 
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ФОРМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ, ЯКІ 

ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 
 

Незважаючи на низку програм, що спрямовані на 

профілактику та уповільнення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 

Україні, спостерігається низка невирішених медико-соціальних 

проблем. Особливо це стосуються особливого стилю поведінки 

людей, які живуть з вірусом імунодефіциту, що викликані 

внаслідок дезадаптації та психічних порушень, взаємного 

потенціювання ВІЛ- інфекції та психічних розладів [1, с. 60-61, 

2, с. 173]. Девіантна поведінка широко розглядається серед явищ, 

що лежать між нормою і патологією, таких, як акцентуації 

характеру, ситуативні реакції, порушення розвитку, 

передхвороба. Перераховані форми характеризуються 

складністю, поєднаним характером проблем і невизначеністю 

діагностичних ознак [3, с. 19]. 

На думку авторів поведінкові та емоційні порушення у ВІЛ-

інфікованих, особистісні девіації, є внутрішніми умовами 

соціальної дезадаптації, що формуються під впливом саме 

девіантної поведінки. Поведінкові порушення формуються в 

результаті змін провідних корелят стану психічного 

благополуччя, та супроводжуються відхиленням від 

загальноприйнятих норм і встановлених стандартів (моральних, 
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соціальних, юридичних), соціальна значимість якої не викликає 

сумнівів [4, c. 110, 5, c. 20-24]. 

На сьогоднішній день, не зважаючи на застосовані заходи 

профілактики ВІЛ, майже чверть ВІЛ інфікованих є 

споживачами ін‘єкційних наркотиків (СІН), що вірогідно 

обумовлене спільним користуванням ін‘єкційного обладнання [6, 

c. 1, 2, 5]. Матеріали епіднагляду свідчать про те, що нова хвиля 

інфікування ВІЛ статевим шляхом тісно пов‘язана з небезпечною 

сексуальною поведінкою як населення в цілому, так само СІН та 

їхніх статевих партнерів , пізньою діагностикою захворювання. 

Це підтримує розвиток епідемії і не дозволяє взяти її під повний 

контроль.  

Мета роботи. Визначення форм девіантної поведінки серед 

ВІЛ-інфікованих з психічними розладами непсихотичного 

регістру. 

Об’єкт і методи дослідження. У дослідження було 

включено  114  пацієнтів з хворобами, зумовленими ВІЛ, які 

знаходилися на лікуванні у Комунальному закладі 

«Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби 

зі СНІДом» протягом 2018 – 2020 рр. з психічними розладами 

непсихотичного регістру. 

Обстеження включало аналіз первинної медичної 

документації, клініко-діагностичне інтерв‘ю з використанням 

самостійно розробленої карти дослідження хворого, соціально-

демографічний метод, що включав структуроване інтерв‘ю, яке 

дало змогу отримати необхідні соціально-демографічні та 

анамнестичні дані. 

Результати та обговорення. 
Вибірку склали 56 (49,12 %) чоловіків та 58 (50,88 %) жінок 

переважно з гетерогенною орієнтацією (n=102; 89,47%), віком 

від 21 до 62 років, середній вік яких становив 39,77 (9,17) років – 

М (SD). Обстежені хворі, відповідно до мети дослідження, були 

розподілені на 2 групи в залежності від наявності/відсутності 

девіантної поведінки. Кількість пацієнтів, що мали ознаки 

девіантної поведінки склала 44,7 % (n=51); кількість ВІЛ-

інфікованих без ознак девіантної поведінки 55,3% (n=63). 
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Серед ВІЛ-інфікованих з ознаками девіацій були виявленні 

наступні форми  дезадаптивної поведінки: 1) 68,6 % пацієнтів 

(n=35) зловживання алкогольними напоями; 2) 39,2 % (n=20) 

пацієнтів склади активні СІН, які не мали мотивації на 

припинення вживання наркотичних речовин та досягнення стану 

ремісії; 3) 58,8 % (n=30) — мали наявні суїцидальні тенденції 

(суїцидальні думки, планування суїциду, спроби самогубства); 4) 

74,51 % (n=38) - практикували не захищений секс; 5) 5,88 %(n=3) 

– скоювали протиправні вчинки.  

Серед ВІЛ-інфікованих без ознак девіацій, також була частка 

СІН 38,1 % (n=24), які на момент огляду перебували у 

довготривалій ремісії, займалися волонтерської діяльністю. 

Висновки. Таким чином ми визначили наступні форми 

девіантної поведінки у ВІЛ-інфікованих, які супроводжують 

невротичні розлади: психічні розлади та розлади поведінки 

внаслідок вживання наркотичних речовин та алкоголю, 

аутоагресивні прояви (суїцидальні наміри, думки, тенденції), 

практика незахищеного сексу та делінквентні дії. Дана поведінка 

здатна негативно вплинути на лікувально-діагностичний процес, 

значно ускладнювати процес ресоціалізаціх людей, які живуть з 

ВІЛ, та дотримання режиму високоактивної антиретровірусної 

терапії. Таким чином ВІЛ-інфіковані пацієнти потребують 

своєчасної діагностики девіантних порушень та їх психокорекції.  
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ 

«ФАРМАКОЛОГІЯ» ТА «КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ» 
 

Викладання предметів «фармакологія» та «клінічна 

фармакологія» відносяться до актуальних проблем сучасної 

освіти нашої держави внаслідок того, що данні предмети є 

базовими та фундаментальними в освітньому процесі лікарів [1, 

с. 70; 2, с. 120]. Особливостями предметів «фармакологія» та 

«клінічна фармакологія» як наук, що мають тісний зв'язок з усіма 

не тільки медико-теоретичними, але й клінічними дисциплінами 

є динамічність і постійно збільшуваний потік нової інформації, 

що вимагає наснаги та ерудиції при їх вивчені [3, с. 166-167]. 

Тому проблема якості викладання предметів «фармакологія» та 

«клінічна фармакологія» набуває найбільшого сенсу на 

сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти. Для 

підвищення якості освіти на сучасному етапі розвитку 

суспільства профільними міністерствами запропоновано 

використання телекомунікаційних систем, які знаходять все 

більше визнання та використання в вищих навчальних закладах 

України та всього світу [4, с. 237; 5, с. 107]. 

Для адаптації навчання до сучасних вимог та підвищення 

якості і рівня підготовки студентів існує сайт кафедри, на якому 

розміщено тематичні плани, навчальний матеріал, тестові 

завдання, презентації лекцій та відео-лекції (YouTube) із 

забезпеченням можливості завантаження матеріалів з навчального 

серверу. Для поліпшення засвоєння предметів «фармакологія» та 



90 

«клінічна фармакологія» студентам рекомендовані методичні 

розробки кафедри, електроні копії яких доступні на веб-сторінці. 

Розроблені та видані навчально-методичні посібники за такими 

розділами: «Загальна рецептура», «Загальна фармакологія», 

«Засоби, що впливають на периферичну іннервацію», «Місцеві 

анестетики» та «Фармакологія ЦНС». Планується видання 

навчально-методичних посібників з усіх розділів фармакології та 

клінічної фармакології. У навчальному процесі приділяється увага 

веденню дискусії між викладачем та студентами за допомогою 

програми Zoom під час проведення практичних занять. 

Тестування студентів по тематичним розділам предметів 

«фармакологія» та «клінічна фармакологія» проводиться за 

допомогою Google Class [6, с. 187; 7, с. 37]. 

У лекційному матеріалі (on-line або YouTube) робляться 

акценти на тих ключових моментах, які найбільш часто 

використовуються при підготовці тестових завдань. При розробці 

та складанні лекцій використовується комплексний підхід: 

визначається актуальність теми, коротко наводяться гісто-

анатомо-фізіологічні базові дані, з урахуванням підготовки 

студентів викладаються клінічні аспекти (показання до 

застосування препаратів, їх побічні ефекти і ускладнення, клініка 

та перша допомога при гострих отруєннях) розділу, 

підкреслюється роль фундаментальних знань, набутих студентами 

на перших курсах із загальної, біоорганічної та біологічної хімії. 

Одним з принципових моментів, який враховується при 

підготовці лекцій, є профілізація. У кожній темі відображені 

особливості застосування препаратів в стоматологічній, 

педіатричній та загальнолікарській практиці. Однією з важливих 

складових кожної лекції є якісний ілюстративний матеріал, який 

полегшує сприйняття базової тематичної інформації (фотографії, 

схеми, текстовий матеріал, малюнки, відеофільми тощо) та 

впроваджена практика видання окремих лекційних тем, що 

полегшує студентам підготовку до практичних занять та 

розширює обсяг їх професійних знань [8, с. 145; 9, с. 89; 10, с. 23]. 

Таким чином, використання телекомунікаційних систем при 

вивченні предметів «фармакологія» та «клінічна фармакологія» 
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забезпечує можливість викладання даних предметів та адаптацію 

навчання до сучасних вимог системи освіти, що в кінцевому 

підсумку призводить до відповідної якості та рівня підготовки 

майбутніх фахівців медичного профілю. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ В ГАЛУЗІ  

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ НАУК  
 

Конкурентоспроможність у галузі медико-біологічних наук 

(МБН) досягається за рахунок розвитку інноваційних 

наукоємних технологій і науково-технічних розробок (НТР), які 

є результатом виконання науково-дослідних робіт (НДР). 

Стрімкий розвиток медико-біологічної науки та попит на 

результати досліджень сприяють комерціалізації та прискоренню 

темпів імплементації інноваційної продукції в практику охорони 

здоров‘я, фармацевтичну та біотехнологічну галузь.  

Використання інтелектуальної власності в управлінській і 

виробничій діяльності науково-дослідних установ (НДУ) 

здійснюється на всіх етапах розробки і впровадження НДР. 

Відомо, що патентна документація випереджає за часом інші 

види публікацій, не дублюється в інших джерелах достовірна, 

підтверджується висновками державної науково-технічної 

експертизи, охоплює всі галузі науки та публікується більш, 

ніж у 80-ти країнах. Патент – це єдине джерело інформації про 

обсяг прав патентовласників [1-3]. До того ж, патентні 

документи є цінним джерелом технічних і комерційних знань 
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про розвиток техніки, ринкові тенденції та корпоративні активи 

компаній. 

Тому, конкретизація методичних підходів та підвищення 

ефективності проведення патентно-інформаційного пошуку 

(ПІП) в галузі МБН є важливим фактором оптимізації патентно-

ліцензійної стратегії НДУ, а отже, і впроваджувального 

потенціалу вітчизняних медико-біологічних розробок. 

У економічно розвинених країнах патентна інформація є 

невід'ємною частиною НДР і основою конкурентного аналізу. 

Обмеження у пошуково-аналітичній роботі традиційними 

джерелами інформації (матеріали в наукових журналах, працях, 

форумах тощо) приводять до втрати значної частини науково-

технічних знань, що позначиться і на якості досліджень і на рівні 

комерціалізації НТР [2]. 

Як відомо, патентна документація публікується офіційними 

відомствами - це додає їй максимальної достовірності, повноти і 

стандартизованої форми публікації документів [3]. Первинними 

джерелами патентної інформації є офіційні бюлетені та сайти 

патентних відомств країн. З повним переліком патентних 

відомств, які надають патентну інформацію, можна 

ознайомитись на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (ВОІВ) (https://www.wipo.int/members/en/). 

Ресурси Європейської патентної організації (ЄПВ) (EPO-

espacenet, http://ep.espacenet.com) містять максимально можливу 

колекцію безкоштовної патентної інформації ЄПВ, ВОІВ, 

Японії, Австрії, Бельгії, Кіпру, Данії, Фінляндії, Франції, 

Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Ліхтенштейну, 

Люксембургу, Монако, Нідерландів, Португалії, Іспанії, Швеції, 

Швейцарії, Англії. 

США пропонують доступ до повнотекстової бази даних (БД) 

патентів з 1976р., реферативної БД патентів з 1976р. і БД 

товарних знаків (http://www.uspto.gov). 

БД ВОІВ «PATENTSCOPE» (https://www.wipo.int/ 

patentscope/ru/) дозволяє ознайомитися з повним текстом 

міжнародних заявок, поданих відповідно до Договору про 

патентну кооперацію (РСТ), з першого дня їх публікації, а також 

http://ep.espacenet.com/
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з патентними документами національних і регіональних 

патентних відомств держав-учасниць.  

Найбільшими комерційними провайдерами патентної 

інформації на сьогодні є: Questel, Dialog, Derwent, Delphion, 

Micropatent, STN International, MineSoft (PatBase) та ряд інших. 

ПІП - системний науковий аналіз властивостей об'єкта 

господарської діяльності (ОГД) протягом його життєвого циклу, 

які випливають з правової охорони об'єктів промислової 

власності. Основні види ПІП: предметний, іменний (або 

фірмовий), нумераційний, пошук Patent Family [4, 5].  

Специфіка ПІП в галузі МБН полягає в тому, що ОГД в цій 

галузі науки найчастіше бувають наступних видів - спосіб, 

речовина, штам мікроорганізму, медична технологія. Що 

стосується ПІП в галузі МБН, то важливо врахувати деякі 

особливості при його здійсненні: пошук, відбір і аналіз 

патентних та інформаційних матеріалів, які релевантні 

заплановоним дослідженням; встановлення ступеня розробки 

проблеми, визначення факторів, що впливають на отримані 

негативні результати, на можливість отримання нових 

результатів; визначення ступеня збігів та розбіжності істотних 

ознак ОГД та виявлення Patent Family; ймовірності знаходження 

необхідних інформаційних матеріалів. 

В Україні проведення ПІП є обов'язковим для суб'єктів 

господарської діяльності, які фінансуються з державного 

бюджету, що повною мірою стосується медико-біологічних 

НДУ. Тому, дія з 01.01.1998 р. ДСТУ 3575-97 "Патентні 

дослідження. Основні положення і порядок проведення" свідчить 

про зацікавленість держави у створенні досконалої 

конкурентоспроможної продукції [6]. У відповідності до ДСТУ, 

існує необхідність чіткої постановки завдання, яке вирішується 

при проведенні ПІП, в залежності від стадії життєвого циклу 

об`єкта дослідження. Найбільше значення мають результати 

ПІП, які проводяться на початкових стадіях виконання НДР, 

тобто прогнозування та перспективного планування. На етапі 

планування НДР визначаються патентоспроможність, технічний 

рівень, новизну; визначення ситуації стосовно використання 
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прав на об'єкти промислової власності (динаміка патентування, 

взаємне патентування, Patent Family, ліцензійна діяльність фірм). 

На етапі виконання і завершення НДР визначається 

технічний рівень та новизна отриманих результатів; визначення 

ситуації стосовно використання прав на об'єкти промислової 

власності (динаміка патентування, взаємне патентування, Patent 

Family, ліцензійна діяльність фірм); виявлення порушень прав 

власників чинних охоронних документів на об'єкти промислової 

власності.  

Визначення пріоритетних напрямків досліджень в галузі 

МБН вимагає проведення пошуку в науковій літературі, що дає 

уявлення про існуючі досягнення в галузі і дозволяє провести 

теоретичне обґрунтування обраного напрямку. Пошук в 

патентних БД дає можливість отримати інформацію про 

перспективні комерційні рішення і рівень техніки. Результати 

проведених комплексних досліджень відображають повну 

картину технічного рівня НТР в Україні та за кордоном, а також 

можуть слугувати прогнозом нових наукових напрямків. 

Аналiз патентної та науково-технічної інформації дозволяє 

виявити конкурентні до досліджуваних, напрямки в галузі МБН, 

визначити найбiльш перспективнi з них, дати об'єктивну оцiнку 

новизни й технiко-економiчної ефективностi НТР; 

використовувати при проведеннi НДР найбільші досягнення 

свiтової науки; вчасно захищати власнi інноваційні рiшення 

охоронними документами в Україні та за кордоном. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ В МЕЖАХ СХІДНОГО 

ПОЛТАВСЬКОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ  
 

При введенні системи госпітальних округів, першо 

початково, планувалось створити таку мережу медичних 

закладів, яка зможе надати невідкладну медичну допомогу будь-

якому громадянину України в максимально короткий проміжок 

часу. При визначенні саме госпітальних округів, прив‘язки до 

адміністративних центрів не планувалось, а система повинна 

була б працювати в інтересах пацієнта. Планувалось, що для 

пацієнта буде діяти принцип доступності медичного закладу. 

При використанні системи госпітальних округів, 

відбувається перерозподіл можливостей медичних закладів та 

їх направленість. Серед усіх лікарень які існували в межах 

визначеного госпітального округу планувався розподіл за 

певною спрямованістю та потоком пацієнтів. Так 

передбачалось, що будуть визначені найбільш потужні медичні 

заклади (ЛІЛ), які зможуть надати максимально широкий 

спектр медичних послуг при наданні вторинної спеціалізованої 

допомоги. За умовою реформи, ЛІЛ повинні розташовуватись 

від пацієнта на відстані, яку можна подолати не більше ніж за 

годину. Головним завданням ЛІЛ є цілодобове надання  

стаціонарної допомоги як в екстрених так і планових випадках. 

Відповідно до умов медичної реформи, в таких медичних 

закладах повинні бути наявні відділення екстреної допомоги, 

травматологія, хірургія, пологове відділення, а загалом 

медичний заклад повинен мати максимальні діагностичні 

можливості.[1] 
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Розглянемо ступінь взаємодії медичних закладів в межах 

одного госпітального округу, на прикладі Східного Полтавського 

госпітального округу [2].  Головною метою при створенні 

Східного Полтавського госпітального округу було створення 

такої мережі закладів охорони здоров‘я, яка зможе забезпечити: 

гарантоване і своєчасне надання населенню вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги належної якості; ефективне 

використання бюджетних коштів, направлених на фінансування 

медичних закладів, які надають вторинну медичну допомогу; 

створення умов для ефективної підготовки закладів охорони 

здоров‘я що надають вторинну медичну допомогу до 

функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії 

та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне 

обслуговування населення з головним розпорядником 

бюджетних коштів.[2] 

Для регуляції питань госпітального округу визначається 

склад госпітальної ради, яка несе відповідальність за роботу 

всього округу. Як правило до складу госпітальної ради входять 

представники міської, районної та обласної громади, які 

регулюють основні механізми роботи госпітального округу, 

визначають напрями його розвитку та вирішують проблеми, які 

виникають. Головна особа, яка відповідає за роботу госпітальної 

ради, це її голова, який несе повну відповідальність за роботу 

всієї ради і є, як правило, єдиним представником госпітального 

округу на обласному рівні. 

До складу Східного Полтавського госпітального округу 

входить 20 медичних закладів, серед яких 10 – міські заклади, ще 

10 – районні. ЛІЛ серед закладів які увійшли до даного 

госпітального округу являється Полтавська перша міська 

лікарня. [2] Даний заклад хоч і визначений як універсальний, має 

далеко не всі відділення, які повинні бути для надання вторинної 

спеціалізованої допомого пацієнту. На базі закладу найбільш 

розвиненими є: міський травматологічний пункт, амбулаторно-

полікліннічне відділення для дорослого населення, пара клінічне 

відділення. Серед стаціонарних відділень наявні: відділення 

реанімації, травматологічне, хірургічне, терапевтичне, 
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неврологічне, пуль монологічне, дитяче інфекційне. 

Підсумовуючи варто зазначити, що лікарня може надати 

вторинну спеціалізовану допомогу хворому у випадку травм, при 

необхідності оперативного втручання, та при групі загальних 

захворювань, в той самий час даний заклад не має можливості 

приймати породіль, або надавати вторинну спеціалізовану 

допомогу дітям. 

Аналізуючи структуру Східного Полтавського госпітального 

округу , доходимо висновку, що: запропонована мережа 

медичних закладів є досить ефективною, так як загальна 

вторинна медична допомога може бути надана будь-якою 

лікарнею районного рівня, що є досить зручним у 

територіальному розташуванні; надання вузько - спеціалізованої 

вторинної медичної допомоги відбувається у медичних закладах, 

які визначені як лікарні інтенсивного лікування, перевагою 

такого підходу є те, що рівень професіоналізму лікарів у 

відповідній галузі значно зростає, що дозволить надавати 

медичну допомогу пацієнту на більш якісному рівні; доцільним є 

і розподіл ЛІЛ за окремими медичним галузями за рахунок того, 

що вдається уникнути перевантажень одного медичного закладу 

та відсутності пацієнтів в іншому. Такий підхід є оптимальним і 

у вирішенні територіального питання, та мобільності у разі 

надання екстреної допомоги. Раціональним є і те, що пологовий 

будинок має окреме, індивідуальне розташування для 

убезпечення немовлят та їх матерів; розташування закладів 

охорони здоров‘я, які надають медичну допомогу дітям окремим 

корпусом також є високоефективним. 

Одним із недоліків госпітальних округів є те, що лікарі які 

чергують цілодобово є не всіх напрямів, тому у випадку 

екстреної ситуації доводиться витрачати час на виклик лікаря 

відповідного профілю. Суттєвим недоліком є нерівномірне 

фінансове забезпечення, адже принцип «гроші йдуть за 

пацієнтом», у маленьких лікарнях не виправдовує себе, що може 

призвести до закриття відповідного медичного закладу. 
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ЩИРІНА К. В. 

аспірантка кафедри управління охороною  

здоров’я  

Національна медична академія  післядипломної освіти  

імені П. Л. Шупика,  

м. Київ, Україна 

 

ВПЛИВ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВУ 

СТАБІЛЬНІСТЬ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ 

 

Сьогоденна модель забезпечення фінансової стабільності 

вітчизняних закладів охорони здоров‘я характеризується 

низькою ефективністю, причинами таких тенденцій є 

нераціональність діючої політики використання трудового 

потенціалу, недостатня вмотивованість кадрів та незадовільний 

рівень фінансування. Рівень фінансової стійкості формується 

відповідно до рівня продуктивності праці робітників сфери 

охорони здоров‘я, а тому доцільним є використання лише 

адаптованих до вітчизняної медичної практики, ефективних та 

сучасних технологій управління кадрами. [1, с. 277]. 

Наше дослідження ступеня взаємозалежності кадрової 

політики та фінансової стабільності ми провели на прикладі 

діяльності вітчизняного закладу охорони здоров‘я – 

Чернігівської обласної клінічної лікарні, яка станом на сьогодні є 

комунальним унітарним некомерційним підприємством, що 

надає послуги третинної високоспеціалізованої медичної 

допомоги та може надавати послуги вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги, а також забезпечує медичне обслуговування 

населення на основі відповідних ліцензій та професійної 

діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. Для оцінки 

ефективності реалізації кадрової політики в межах досліджуваної 

лікарні пропонуємо проаналізувати основні показники, які 

характеризують результативність роботи медичного закладу та 

заходів управління персоналом, зокрема (табл. 1). 
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Таблиця 1. Показники соціально-економічної ефективності 

управління кадрами Чернігівської обласної клінічної лікарні, 

2015-2019 рр.  

Показник 

 

Значення 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Абсолютні 
показники 

     

Середньооблікова 
чисельність 
штатних праців-
ників (в т.ч. 
спеціалісти з 
вищою немедич-
ною освітою), ос. 

1 154,0 1 161,0 1 175,0 1 182,0 1 196,0 

Кількість 
прийнятого на 
роботу 
персоналу, ос. 

8 7 9 9 14 

Кількість 
працівників, що 
звільнились, ос. 

2 1 2 3 2 

Фонд оплати 
праці штатних 
працівників, тис. 
грн. 

37 982,4 41 725,4 55 681,0 57 756,8 63 893,4 

Середньомісячна 
заробітна плата, 
грн. 

2 742,8 2 994,9 3 949,0 4 071,9 4 451,8 

Відносні 
показники, % 

     

Коефіцієнт 
плинності кадрів 

0,17 0,08 0,17 0,25 0,16 

Коефіцієнт 
стабільності 
кадрів 

83,24 84,12 84,36 85,46 86,34 
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Коефіцієнт 
співвідношення 
середньомісячної 
заробітної плати 
працівників 
установи і в 
регіоні 

83,21 74,84 70,13 53,92 51,74 

Коефіцієнт 
кваліфікованості 

89,47 89,97 92,71 93,14 94,67 

Коефіцієнт 
соціальних 
витрат 

2,12 2,36 2,98 3,64 3,81 

 

Джерело: розраховано автором за даними [2]. 

Динаміка наведених у табл. 1 показників соціально-

економічної ефективності реалізації кадрової політики 

Чернігівської обласної клінічної лікарні, а також рівень їх 

абсолютної та відносної зміни протягом досліджуваного періоду 

відображена у табл. 2.  

Таблиця 2. Абсолютне та відносне відхилення показників 

соціально-економічної ефективності управління кадрами 

Чернігівської обласної клінічної лікарні, 2015-2019 рр.  

Показник 

 

Абсолютне відхилення, п.п. 
 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Абсолютні показники     

Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників (в т.ч. 

спеціалісти з вищою 

немедичною освітою), ос. 

7,0 14,0 7,0 14,0 

Кількість прийнятого на 

роботу персоналу, ос. 
-1,0 2,0 - 5,0 

Кількість працівників, що 

звільнились, ос. 
-1,0 1,0 1,0 -1,0 
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Фонд оплати праці 

штатних працівників, тис. 

грн. 

3 743,0 13 955,6 2 075,8 6 136,6 

Середньомісячна 

заробітна плата, грн. 
252,1 955,0 122,9 379,9 

Відносні показники, %     

Коефіцієнт плинності 

кадрів 
-0,09 0,09 0,08 -0,09 

Коефіцієнт стабільності 

кадрів 
0,88 0,24 1,1 0,88 

Коефіцієнт 

співвідношення 

середньомісячної 

заробітної плати 

працівників установи і в 

регіоні 

-8,37 -4,71 -16,21 -2,18 

Коефіцієнт 

кваліфікованості 
0,50 2,74 0,43 1,53 

Коефіцієнт соціальних 

витрат 
0,24 0,62 0,66 0,17 

Показник 

 

Відносне відхилення, % 
 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Абсолютні показники     

Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників (в т.ч. 

спеціалісти з вищою 

немедичною освітою), ос. 

0,60 1,21 0,59 1,18 

Кількість прийнятого на 

роботу персоналу, ос. 
-12,50 28,57 - 55,56 

Кількість працівників, що 

звільнились, ос. 
-50,00 100,00 50,00 -33,34 
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Фонд оплати праці 

штатних працівників, тис. 

грн. 

9,85 33,45 3,73 10,62 

Середньомісячна 

заробітна плата, грн. 
9,19 31,85 3,11 9,32 

Відносні показники, %     

Коефіцієнт плинності 

кадрів 
-52,94 112,51 47,05 -36,00 

Коефіцієнт стабільності 

кадрів 
1,06 0,28 1,31 1,03 

Коефіцієнт 

співвідношення 

середньомісячної 

заробітної плати 

працівників установи і в 

регіоні 

-10,05 -6,29 -23,12 -4,04 

Коефіцієнт 

кваліфікованості 
0,56 3,04 0,46 1,64 

Коефіцієнт соціальних 

витрат 
11,32 26,27 22,14 4,67 

  

Джерело: розраховано автором за даними [2]. 

Отже, стан ефективності кадрової політики протягом 2015-

2019 рр. відображено показниками плинності та стабільності 

кадрів, співвідношенням середньомісячної заробітної плати 

працівників установи і в регіоні, а також коефіцієнтами 

кваліфікованості та рівня соціальних витрат. Коефіцієнт 

плинності кадрів характеризується незначними коливаннями та 

зберігається в межах природніх відхилень. Таке значення 

показника визначає кадрову політику, що реалізується 

керівництвом Чернігівської обласної клінічної лікарні як 

ефективну та превентивну, оскільки управління кадрами не 

вимагає залучення додаткових ресурсів, здійснюється відповідно 

до розроблених коротко- та середньострокових тактичних планів 

та не має негативного впливу на рівень фінансової стабільності. 

Підтвердженням раціональності заходів регулювання діяльності 
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персоналу також є коефіцієнт стабільності кадрів. Станом на 

2019 рік показник досягнув максимального значення та становив 

86,34%, що свідчить про низький рівень вибуття медичного 

персоналу зі стажем роботи у 5 і більше років. 
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СЕКЦІЯ 3. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

САВЕНКО І. І. 

Завідувач кафедри менеджменту і логістики 

Одеська національна академія харчових технологій 

м. Одеса, Україна 

НОВІТНІЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ: 1990 РІК – СЬОГОДЕННЯ 

Декларування в 1990 року самостійності, змушувало Україну 

вирішення двох архіважливих, глобальних завдань: створення 

держави та перехід економіки від планової моделі до ринкової. З 

теоретичних підходів, перехід економіки повинна здійснювати 

потужна держава. В Україні процес створення держави та 

перехід економіки до ринкової здійснювався одночасно. 

Подібних ситуацій не знала світова практика.  

Новітній шлях розвитку України: 1990 рік – сьогодення 

складається із двох вектор-орієнтирів. Перший вектор (1990-1999 

рр.) – перехідний період від планової до ринкової 

(неоліберальної) моделі господарювання має дві складові: період 

до 1994 року – період спроб і помилок, «шокової» трансформації 

економіки до ринкової моделі. Україна, як складова частина 

Радянського союзу, розвивалася за плановою моделлю і 

наукових розробок, щодо переходу до ринкових моделей не 

мала. Неоліберальна модель з кінця 70-х – початку 80-х років 

показала свою дієвість в розвинутих країнах Заходу, що і 

змусило Україну вдатися до залучення передової на той час 

моделі. 1994-2000 роки вважаються періодом економічної 

стабілізації. Другим вектор-орієнтиром, який триває донині, 

виступає інтеграція до Європейського Союзу. Документальним 

підґрунтям другого вектор-орієнтиру були: Постанова Кабінету 

Міністрів від 18 жовтня 1999 р. № 1908 «Про заходи щодо 

реалізації Програми «Україна – 2010» [1], Послання Президента 

України до Верховної Ради України «Європейський вибір. 
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Концептуальні засади стратегії економічного та соціального 

розвитку України на 2002-2011 роки» [2], Указ Президента 

України «Про Стратегію економічного і соціального розвитку 

України «Шляхом європейської інтеграції» (2004-2015 рр.) [3], 

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020». 12 01.2015 р. № 5/2015 [4], Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Державна стратегія 

регіонального розвитку на період до 2020 року» [5],  

2020 рік є завершальним роком в реалізації завдань Стратегії 

сталого розвитку «Україна-2020». Не вдаючись до 

скрупульозного аналізу виконання поставлених в Стратегії 

завдань, можна констатувати, що «…досягнення європейських 

стандартів життя та гідного місця Україні в світі» не досягнуто. 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», як план 

першочергових дій в розвитку держави України, фактично була 

прийнято під тиском Революції Гідності. 24 грудня 2014 року на 

своєму першому засіданні Стратегію схвалила Національна рада 

реформ, яка є спеціальним консультативно-дорадчим органом 

при Президентові України з питань стратегічного планування. 

«Стратегія-2020» включає в себе 62 реформи та З програми, 

пріоритетними визначені 8 реформ та 2 програми. Як 

першочергові визначені: реформа системи національної безпеки і 

оборони; оновлення влади та антикорупційна реформа; судова 

реформа та реформа правоохоронної системи; децентралізація та 

реформа державного управління; дерегуляція та розвиток 

підприємництва; реформа системи охорони здоров'я та 

податкова реформа. Пріоритні програми – енергонезалежності та 

популяризації України у світі, а також просування інтересів 

держави у світовому інформаційному просторі.  

Практично у всіх аналітичних оглядах щодо Стратегії 

прослідковується єдина точка зору: документ носить 

декларативний характер, охоплює велику кількість реформ, які ні 

теоретично ні практично Україна не в змозі за означений період 

була виконати з причин банальної відсутності фінансування 

даного обсягу робіт, складності шляхів їх вирішення, відсутності 

політичної волі керівництва держави, щодо виконання реформ.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
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Згідно з концепціями західної соціальної філософії – 

технологічного детермінізму, що певною мірою перекликається з 

концепцією базису і надбудови та декларують підходи до 

діалектики макроструктури суспільства, перехід до іншої 

суспільно-економічної формації вважається завершеною за умов 

змін базису та надбудови.  

Досліджуючи результати пройденого шляху Україною до 

2014 року, слід відмітити, що перехід було здійснено до 

соціально не орієнтованої ринкової моделі в основу якої 

покладено принципи Вашингтонського консенсусу. Для 

переходу до соціально орієнтованої моделі, Україна повинна 

була витратити певний час та ресурси. Це було задекларовано в 

ряді програм та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» з 

включенням не вирішених задач в Стратегію сталого розвитку 

«Україна-2030» [6]. 

Означений процес задекларовано в ситуації уже створеного 

олігархічного устрою. Подібного прецеденту не знає світова 

практика. Процес переходу обтяжений по-перше, надією 

суспільства на «справедливі» та швидкі зміни, по-друге, 

гальмуванням процесу змін олігархічними кланами, які фактично 

через «власних представників-делегатів» у державних 

структурах всіх рівнів консервують вигідне їм дійсне становище. 

Реформи та програми розвитку держави не передбачали 

люстрацію керівного складу попереднього режиму. Прописані в 

документах перелік реформ та програм є видимою частиною 

«айсбергу». Не видимою частиною виступає формування 

суспільної свідомості, щодо зміни  привитого з роками 

споживацького менталітету суспільства. Не зважаючи на 

важливість аспекту, ні в одному документі (починаючи з 1990 

року) не передбачено плану дій щодо формування суспільної 

свідомості, роз‘яснення суті ринкової моделі, поняття порядності 

та соціальної відповідальності бізнесу, жорсткості 

конкурентного середовища та відсутність соціальної підтримки 

суспільства, інших атрибутів ринкової дійсності. Процеси змін 

базису, надбудови та формування суспільної свідомості рухалися 

паралельно, фактично без наукового обґрунтування. Ейфорія 
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«економічної свободи» пройшла з катастрофічним зубожінням 

широких верст населення. В той же час в ешелонах влади 

працювало правило – розвал країни і створення нової – момент 

до безкарного збагачення. За відсутності люстрації, більшість 

партійних функціонерів різних рівнів та відвертих злодіїв і 

бандитів, незаконно збагатилися, перефарбувалися в 

реформаторів і зайняли високі посади в органах державної влади, 

міністерствах, відомствах, створивши «олігархічну загороду» в 

проведенні прогресивних реформ. За означений період 

започаткована і глибоко вкоренилася корупційна складова в 

системі державної, публічної влади та галузевих структурах. 

Позитивним моментом у прийнятті Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020», є те, що на державному рівні практично визнано 

відхід від принципів Вашингтонського консенсусу, як 

антисоціальних, та прийнято європейську стратегію зорієнтовану 

на людину. 

Загальна картина пройденого шляху Україною не є 

безхмарною. Вступивши в період перебудови з потужною 

економікою, Україна з причин неефективного управління 

закінчує 2020 рік, у порівнянні з іншими пострадянськими 

республіками, з найнижчими економічними показниками. 

Постають питання: які причини не виконання цілей реформ і 

програм, декларування не досяжних цілей при дефіциті 

фінансових, матеріальних, людських ресурсів, інноваційного 

потенціалу, відсутності компетентостей розробників реформ та 

програм, компетентостей керівного складу країни – чи 

відбувалося банальне замилювання суспільству очей цілями 

реформ і програм а, щодо досягнення означених цілей мова не 

йшлася? Чому при розробці більшості стратегічно важливих 

реформ і програм не задіяний науковий потенціал? Можливо це 

давало час тривалого перебування у владних структурах 

функціонерів та можливість користування корупційними 

схемами? Відповіді на ці запитання чекає суспільство від нового 

президента та його команди за результатами виконання 

наступного плану Стратегія сталого розвитку «Україна - 2030».  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U005_15.html
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ON STANDARDS OF PROOF IN CIVIL PROCEDURE OF 
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Modern civil procedural legislation of Ukraine, like legislation of 

many European countries, establishes that a judge evaluates evidence 

based on internal conviction (Art. 89 of the Code of Civil Procedure 

of Ukraine). The internal conviction of the court must be based on a 

comprehensive, complete, objective, and direct examination of the 

evidence in the case. No evidence has a predetermined effect on the 

court. The court evaluates the relevance, admissibility, reliability of 

each piece of evidence separately, as well as the sufficiency and 

interconnection of the evidence in their totality. At the same time, the 

civil procedural legislation of Ukraine does not explain in detail the 

criteria for assessing evidence by the court and does not indicate the 

permissible level of doubt of the court.  

In legal systems of countries of common law, the concept of 

―standard of proof‖ is used as an objective criterion for assessing 

evidence by a court, which allows for the existence of some 

uncertainty in establishing facts. The standard of proof is the criterion 

based on which it is established, for the purposes of the trial, whether 

a certain fact has taken place. The standard of proof allows you to 

assess how well the parties met the burden of proof and how well 

they were able to convince the judge of their position, which makes 

the assessment of evidence more algorithmic and reasonable. 

Thus, in courts of England, two standards of proof are applied: 

the ―beyond reasonable doubt‖ standard for criminal cases and the 
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―balance of probabilities‖ standard for civil disputes. The standard 

―beyond reasonable doubt‖ means, as its name suggests, there should 

be no reasonable doubt about the truth of a fact. This does not 

necessarily mean that there is not even a shadow of doubt about its 

reliability, but only means that all alternative possibilities of 

explaining the evidence presented are extremely unlikely. The 

balance of probabilities standard stipulates that the burden of proof is 

satisfied if, based on the evidence presented, it can be concluded that 

the fact occurred rather than did not. 

Three basic standards are used in US civil litigation: ―beyond 

reasonable doubt‖, ―evidence preference‖ and ―clear and convincing 

evidence‖. The standard "beyond reasonable doubt" in the United 

States, as in England, is used to resolve criminal cases. The standard 

"preponderance of the evidence" is identical to the English "balance 

of probabilities" and is used in most civil disputes. However, in 

certain cases, a more stringent standard of ―clear and convincing 

evidence‖ is applied. It is also important that, given the difference in 

the standards of proof in criminal and civil proceedings, a court 

verdict in a criminal case, an acquittal, does not have prejudicial 

significance for a civil procedure. 

An analysis of judicial practice in civil cases in recent years draws 

attention to the application by the courts of Ukraine in setting out the 

reasoning part of decisions in civil cases of the concept of a standard of 

proof (or criterion of proof), with reference usually to the practice of 

the ECHR [1, 2]. In some decisions, the judges refer to a comparison of 

national legal proceedings with the Anglo-Saxon legal system (without 

reference to the practice of the ECHR) [3]. At the same time, it is 

noteworthy that judges, applying in decisions on civil cases the concept 

of a standard of proof and referring to the practice of the ECHR, point 

to the use of a standard of proof ―beyond reasonable doubt‖ [1; 4-6] 

and the ―balance of probabilities‖ [2, 3, 7, 8]. 

Undoubtedly, the appeal of national courts to the practice of the 

ECHR in the implementation of civil proceedings is a positive step 

towards the administration of justice by a fair court. However, in our 

opinion, such a borrowing of legal concepts without its corresponding 

understanding and justification does not in all cases contribute to the 
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achievement of the goal of civil proceedings. In particular, the wide 

application of the standard ―beyond reasonable doubt‖ by the courts 

in civil cases seems highly controversial, given the position of the 

ECHR on the inadmissibility of the court establishing an 

extraordinary and previously unattainable standard of proof as such, 

which leads to a violation of the right to a fair trial (for example, the 

case ―Khamidov v. Russia ") [9].  

It should be noted that the ECHR in its practice delineates 

separate standards of proof, mentions and applies in its acts both the 

standard ―beyond reasonable doubt‖ (for example, the case 

―Bocharov v. Ukraine‖) [10], and ―preponderance of the evidence‖ 

(for example, the case "Bendersky v. Ukraine") [11]. Moreover, in the 

decision of J.K. and others v. Sweden The ECHR directly notes that 

the standard of "evidence advantage" is inherent precisely in solving 

private legal disputes [12], and also notes that the choice of the proof 

standard depends on the specifics of the circumstances in question. 

Taking into account the positions expressed by the ECHR on the 

relationship between the application of an appropriate standard of 

proof by national courts with ensuring the right to a fair trial, as well 

as the perception of the category of ―standard of proof‖ by the courts 

of Ukraine and attempts to apply it in judicial practice, it seems 

appropriate to introduce the category of a standard of proof into the 

civil procedural legislation of Ukraine. At the same time, this 

category requires scientific understanding from the point of view of 

its place in evidentiary activity, their possible varieties for certain 

categories of civil cases and content. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  

Електронно-технічні засоби під час кримінального 

провадження все більш активно застосовуються, що є свідченням 

розвитку науки та техніки як у світі так і в Україні. У рамках 

вдосконалення кримінального процесуального права на 

сучасному етапі актуальним є впровадження у практичну 

діяльність системи електронного провадження, яка мала б 

підвищити ефективність виконання завдань кримінального 

процесуального права загалом. 

У кримінальному процесуальному праві увагу питанням 

застосування електронних технологій під час ведення 

досудового розслідування приділяли такі автори як 

О. Д. Жученко, Ю. Ю. Орлов, А. В. Столітній, С. С. Чернявський 

та інші. У тому числі, дослідження авторів стосуються 

можливостей розроблення електронного кримінального 

провадження в Україні, а також впровадження його у практичну 

діяльність правоохоронної системи та суду. 

Окрім науково-дослідної роботи загалом сприяють розвитку 

застосування можливостей електронно-технічних технологій 

прийняті Закон України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» від 22.05.2003 [1], Положення про 

Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування 

та ведення, що затверджене наказом № 298 від 30.06.2020 [2]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15


118 

Однак, зазначені нормативно-правові акти не врегульовують 

питання документообігу саме під час досудового розслідування. 

Нагальність потреби спрощення документообігу між 

оперативними підрозділами, органами досудового 

розслідування, прокуратурою та судом в Україні гостро постала 

з 2012 року, оскільки вступив у дію інститут процесуального 

керівництва під час досудового розслідування, а також частина 

кримінально-процесуальних дій та заходів стали потребувати 

погодження у прокуратурі та отримання дозволу суду. 

Відповідно, з моменту вступу в дію Кримінального 

процесуального кодексу у 2012 році документообіг між 

вказаними вище органами збільшився у декілька раз, що 

потребує значних затрат людського ресурсу, так як офіційної 

системи документообігу під час отримання погодження та 

дозволу суду на етапі досудового розслідування на даний час 

немає. 

У наукових колах провадяться дослідження стосовно 

введення у дію електронного провадження, що є однозначно 

кроком уперед стосовно вирішення проблематичних питань 

документообігу під час розслідування кримінальних проваджень, 

проте, у практичну діяльність електронне провадження не 

введене. Позитивними є ініціативи Офісу Генерального 

прокурора стосовно введення пілотного проєкту системи 

електронного провадження eCase на базі Національного 

антикорупційного бюро України, Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду, 

після чого можна буде зробити висновки щодо її подальшого 

використання та можливості розширення на всі правоохоронні 

органи. Звернемо увагу як на позитивний момент, що зазначена 

система eCase має бути інтегрована з Єдиним реєстром 

досудових розслідувань та системами судових органів. Система 

eCase була представлена у режимі відео-конференції членам 

Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради 

України та представникам Офісу Президента України [3]. Однак, 

недостатньою видається підтримка держави зазначеного 

питання, що потребує комплексного підходу та фінансування, як 
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результат слід зауважити повільне впровадження системи 

електронного провадження в Україні.  

Стосовно використання електронних технологій під час 

кримінально-процесуальної діяльності, слід звернути увагу на 

досвід Сполучених штатів Америки (далі – США). Зокрема, у 

діяльності поліції США важливе значення під час виконання 

завдань в рамках кримінального переслідування відіграють 

централізовані бази даних (NationalCrimeInformationCentre(далі –  

(NCIC)) за допомогою яких здійснюється збір інформації, а 

також швидка передача її за місцем вимоги за допомогою 

електронно-технічних засобів.  

Застосування інформаційних технологій у США 

регламентується у нормах права, що свідчить про високий рівень 

застосування їх в кримінально-процесуальній діяльності. Як 

приклад можна навести кримінально-процесуальне затримання 

злочинця у США під час якого можливості електронно-

технічного забезпечення значно полегшують діяльність поліції, а 

також впливають на можливість швидкого реагування 

поліцейського при потребі застосувати затримання.  

Так, у базу даних NCIC вносять інформацію у випадку 

відсутності інформації щодо місця перебування підозрюваного 

(ім‘я, дата народження, фізичний опис, номер соціального 

страхування, номер посвідчення водія, характер 

правопорушення). Надалі, оперуючи даними інформаційного 

центру, полісмени мають більше можливостей знайти особу, 

підозрювану у вчиненні злочину: наприклад, під час будь-якої 

рядової перевірки транспортного засобу чи перевірки особистих 

документів. Після цього, враховуючи інформацію з NCIC, 

полісмен може швидко отримати електронну відповідь на запит 

щодо підозрюваної особи, яка також слугує тимчасовим ордером 

на арешт розшукуваної особи та є підставою затримання [4, 

с. 94].  

Отже, існування в США високо розвинутої інформаційної 

системи значно полегшує роботу в сфері діяльності 

правоохоронних органів. Використання інформаційно-технічних 

засобів за рахунок закріплення в правових нормах законодавства 
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має офіційний характер, а саме: § 850 PenalCode [5, с. 548] 

регламентує використання надісланого за допомогою 

електронних можливостей ордера на арешт.  

Враховуючи наведене, слід звернути увагу, що працівник 

поліції у США, отримавши електронну копію ордера на арешт, 

має право діяти так, наче він отримав оригінал ордера, виданий 

суддею. Відповідно можливості працівника поліції США значно 

розширені за допомогою інформаційної бази, а тому поліпшують 

ефективність роботи щодо затримання за підозрою у вчиненні 

злочину.  

Введення в повсякденне користування працівників поліції 

України електронної системи та забезпечення правового 

регламентування в кримінальному процесуальному 

законодавстві позитивно вплинуло б на ефективність виконання 

завдань кримінального процесу [6, с. 76]. 

Враховуючи вищевикладене, слід пришвидшити 

впровадження у практику систему електронного провадження, 

що пропонує Офіс Генерального прокурора, яка логічно буде 

ефективною у інтегрованому вигляді з системою Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та судовими електронними 

системами. Окрім зазначеного, було б добре передбачити у цій 

системі ще й функції інформаційного характеру, а також функції 

передачі даних підрозділам правоохоронних органів для 

виконання відповідних завдань: так, наприклад, подібно до 

американської системи NCIC, можна передбачити в рамках 

документообігу передавання через електронні пристрої копію 

ухвали суду про затримання особи або інші документи на 

виконання при необхідності.  
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ІСТОТНІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ 

СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СЛІДЧИМ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ 

СУДУ, ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ДОКАЗУ 

НЕДОПУСТИМИМ 

Одним із діянь, в наслідок якого суд зобов‘язаний визнати 

істотним порушенням прав і основоположних свобод людини є 

здійснення слідчим процесуальних дій, які потребують 

попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з 

порушенням його суттєвих умов. Згідно з нормами КПК України 

ряд процесуальних дій потребують погодження прокурором 

та/або попереднього дозволу суду. Що вимагає від слідчого 

дотримання процедури погодження прокурором та отримання 

дозволу суду на проведення слідчих дій, а також дотримання 

вимог щодо змісту і форми клопотання та порядку їх розгляду. 

Тобто дані порушення можуть стосуватися як самого змісту 

процесуальних документів, так і процедури проведення слідчих 

дій. 

За результатами судової практики у 3 % проваджень слідчі 

допускають процесуальні порушення при отриманні дозволу 

суду на проведення процесуальних дій[1, с. 69]. І як наслідок, 

здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього 

дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його 

суттєвих умов призводить до визнання недопустимими докази, а 

постановлений на підставі таких доказів обвинувальний вирок 

підлягає скасуванню. 

Досить неоднозначною щодо визначення критеріїв оцінки 

законності процедури отримання доказів при визначенні їх 



123 

допустимості є практика Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ) щодо визнання допустимості доказів, зокрема 

визначення критеріїв оцінки законності процедури отримання 

доказів є досить неоднозначною. Зокрема, науковий аналіз та 

дослідження змісту рішень ЄСПЛ (рішення від 16 листопада 

2006 р. у справі «Клімєнтьєв проти Росії», від 10 березня 2010 р. 

у справі «Биков проти Росії», від 21 жовтня 2010 р. у справі 

«Корнєв та Карпенко проти України» тощо) на предмет 

вироблених судом критеріїв оцінки законності процедури 

отримання доказів дозволяє стверджувати, що навіть при 

дотриманні особами та органами, що здійснюють кримінальне 

провадження, процедури (підстави призначення та безпосередні 

дії, що становлять зміст) проведення процесуальної дії, 

нормативно закріпленої у відповідному національному 

кримінальному процесуальному законодавстві, ЄСПЛ може 

встановити її незаконність з точки зору справедливого порядку 

(способу) отримання доказу[2, с. 84]. У зв‘язку з цим слід 

відмітити що норми КПК України якими врегульований порядок 

та спосіб отримання доказів, з метою вжиття заходів із 

забезпечення прав та свобод людини під час досудового 

розслідування потребують удосконалення й приведення у 

відповідність до норм міжнародного законодавства. 

До прикладу. Ухвалою апеляційного суду Полтавської 

області від 03.11.2015 р. скасовано вирок суду першої інстанції, 

яким було засуджено обвинуваченого, із закриттям провадження 

щодо нього. Підставою скасування вироку суду в даному 

випадку є надання дозволу слідчим суддею на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії (НСРД) до внесення даних про 

кримінальне провадження до ЄРДР. А також відсутність в 

матеріалах справи постанови прокурора про проведення 

контролю за вчиненням злочину, яка відповідно до ст. 251 КПК 

України повинна містити найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний номер. 

Тобто, в даному випадку не було дотримано правильної 

процедури проведення оперативної закупки, і докази 

обвинувачення отримані внаслідок такої закупки є 
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недопустимими (згідно зі ст. 86 КПК України). У зв‘язку з чим 

вирок і було скасовано[3]. 

Як вбачається із наведеного прикладу, для оцінки доказів 

отриманих в результаті НСРД слідчому судді необхідно 

дослідити і правову природу ухвали слідчого судді про дозвіл на 

проведення НСРД, яка в подальшому стала підставою для 

проведення НСРД. З урахуванням того, що саме цей 

процесуальний документ є юридичною підставою для 

проведення НСРД, відповідно без з‘ясування його змісту 

неможливо прийняти рішення про допустимість доказів 

отриманих в результаті НСРД. Тобто суд при прийнятті рішення 

про допустимість доказів повинен комплексно дослідити як 

процесуальну підставу для проведення НСРД так і докази 

отриманні в результаті НСРД. 

Крім цього, згідно зі ст. 84 КПК України доказами у 

кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у 

передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, 

прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для 

кримінального провадження та підлягають доказуванню, 

відповідно сама ухвала слідчого судді про надання дозволу на 

проведення НСРД не є доказом у кримінальному провадженні, 

оскільки вона не містить фактичних даних про незаконні діяння 

окремих осіб. Крім того процедурні складові кримінального 

провадження повинні ґрунтуватися на принципі змагальності у 

зв‘язку з чим має бути забезпечена процесуальна рівність сторін 

обвинувачення і захисту. Однак оцінка належності, допустимості 

доказів отриманих шляхом НСРД згідно з нормами КПК України 

в суді здійснюється судом, і суд повинен дослідити 

процесуальну підставу для проведення НСРД, як підставу для 

отримання доказів. 

Таким чином, резюмуючи слід зазначити, що судова 

практика використання в рішенні доказів, отриманих із 

порушенням закону, визнає недопустимими докази не всі без 

винятку фактичні дані, а обов‘язково з урахуванням істотності 

цих порушень. У зв‘язку з чим в судах виникають труднощі з 
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вирішенням цього питання через відсутність чіткого визначення 

у КПК України змісту поняття «очевидно недопустимість доказу 

в кримінальному провадженні».  
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ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВІСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ У РАЗІ 

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 

ВИРОБНИЦТВІ: ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ 

За 2019 р. на підприємствах України травмувалися 3 876 

осіб, з яких смертельно – 422. Незадовільний стан охорони та 

безпеки праці, високий рівень виробничого травматизму 

зумовлені комплексом об‘єктивних та суб‘єктивних причин. 

Основними причинами нещасних випадків, аварій, професійних 

захворювань є грубі порушення технологічної дисципліни з боку 

посадових осіб та робітників підприємств. Усе це веде до росту 

кількості кримінальних проваджень, пов‘язаних із порушеннями 

вимог законодавства про охорону праці. Про кожний груповий 

нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним наслідком, 

про аварії першої та другої категорій власник підприємств 

зобов‘язаний негайно повідомити орган Національної поліції та 

прокуратуру за місцем знаходження підприємства [1, с. 252].  

Дослідженням існуючих недоліків під час проведення 

розслідування надзвичайних ситуацій (нещасних випадків, 

аварій, професійних захворювань) у промисловості, організації 

проведення та науково-методичного забезпечення експертних 

досліджень із безпеки життєдіяльності та охорони праці постійно 

приділяється увага науковців та практиків. Дослідження судових 

експертиз з безпеки життєдіяльності та в галузі охорони праці з 

90-х років ХХ ст. проводили такі науковці, як Л. В. Афанасьєв,

А. Т. Ашеров, А. С. Бєліков, Є. Ю. Бєлогурова, В. Д. Без-
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весільний, В. О. Горбенко, О. Ф. Дьяченко, Ю. А. Кир‘янов, 

В. К. Костенко, А. А. Крупка, В. В. Сабадаш, Н. А. Решетнікова, 

О. В. Таран та ін. Але, на нашу думку, подальшого дослідження 

потребує проблема вдосконалення методів досудового 

розслідування надзвичайних ситуацій (нещасних випадків, 

аварій, професійних захворювань) у промисловості. Велике 

значення при цьому має виконання первісних слідчих дій: виїмка 

документів під час досудового розслідування, огляд місця події, 

допит свідків; призначення судових інженерно-технічних 

експертиз із безпеки життєдіяльності та охорони праці.  

Під час огляду місця події криміналістично значущою 

інформацією є: відомості, що вказують на розташування місця 

події і причини її виникнення; інформація про механізм 

поширення аварії, обставини, що сприяли її розвитку, про 

характер заподіяної шкоди; дані про осіб, які можуть бути 

причасними до виникнення надзвичайної ситуації; інші 

відомості, що дають змогу встановити обставини, що підлягають 

доведенню у справі [2, с. 25].  

Організація огляду місця події покладається на керівника 

слідчо-оперативної групи (слідчого). Підготовчі заходи, що 

передують огляду: охорона місця події, вилучення сторонніх осіб; 

забезпечення безпеки учасників огляду; ознайомлення з об‘єктом, 

його юридичним статусом, конструктивними елементами та 

особливостями (вивчення необхідної документації); встановлення 

очевидців події, а також потенційних свідків; запрошення 

понятих, фахівців, експертів, посадових осіб, які добре знають 

об‘єкт; забезпечення місця події освітленням, необхідними 

інструментами, а також залучення робочої сили для проведення 

розкопок, усунення обвалень. Безпека учасників огляду включає у 

себе захист від: небезпечних чинників події та виробничого 

процесу (використання засобів індивідуального захисту); 

обвалень будівельних конструкцій, падінь із висоти, а також 

отримання травм у місцях знаходження завалених і пошкоджених 

конструкцій, предметів (екіпірування, дотримання запобіжних 

заходів під час переміщення і вибору точок спостереження); 

фізичного і психологічного тиску з боку винних у події осіб. 
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Ознайомлення з об‘єктом дає змогу швидко й якісно провести 

огляд, створює передумови для успішної роботи на подальших 

стадіях розслідування. Даний захід включає у себе побіжний 

попередній огляд об‘єкта, витребування документів, що 

підтверджують відомчу приналежність, організаційно-правовий 

статус об‘єкта, поверхових планів, технічних паспортів, схем 

електроустановок, систем вентиляції, кондиціонування та інших 

необхідних документів. Попереднє усне опитування очевидців 

події, учасників ліквідації наслідків НС, у т. ч. рятувальників, про 

місце, час виникнення і його можливі причини допомагає 

правильно планувати огляд, швидше й якісніше його провести [3, 

с. 45]. 

Існуючі правові вимоги та практичний досвід роботи дають 

змогу сформулювати такі основні принципи огляду місця події 

[3, с. 23]: законність; своєчасність; єдиноначальність, чітка 

організація; повнота; планомірність;об‘єктивність. 

Будь-який слідчий огляд, у тому числі й огляд місця події, 

підрозділяється на такі види: основний і додатковий; початковий 

і повторний[3, с. 28; 5, с. 31]. При розслідуванні надзвичайних 

подій додатковий огляд може використовуватися в наступних 

випадках: для огляду об‘єктів, що знаходяться поза зоною події і 

не оглянуті при первинному огляді, але які можуть мати 

відношення до причини події; якщо деякі об‘єкти були оглянуті 

не так ретельно, як треба було в подальшому; з метою вилучення 

окремих предметів, проб речовин, матеріалів, коли необхідність 

в цьому виникає вже після проведення первинного огляду; в 

інших подібних ситуаціях. Повторний огляд проводиться, коли 

первинний огляд: здійснювався в несприятливих умовах 

(кліматичних, недостатньому освітленні тощо), що утруднюють 

виявлення і фіксацію ознак, які дозволяють встановити необхідні 

обставини події; проведено не якісно, поверхово, без залучення 

фахівців (якщо це було необхідно); проводився, коли не були 

з‘ясовані обставини, пов‘язані з необхідністю розширити межі 

огляду, пошуку будь-яких предметів, речовин, матеріалів. При 

повторному огляді місце події піддається повному дослідженню 

[3, с. 28; 5, с. 31]. 
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На стадії статичного огляду все на місці події залишається на 

своїх місцях. Не слід нічого чіпати, розбирати, розкопувати.   

Опис руйнувань здійснюється із зазначенням лінійних 

розмірів зон уражень, величин деформації тощо.  

Слідча група (слідчий) зобов‘язана оглянути одяг 

потерпілих. В одязі потерпілих можуть перебувати, крім 

документів, різні інструменти, які свідчать про виконання ними 

тієї чи іншої роботи, які можуть послужити важливими доказами 

у справі. Часто місце події, механізми та обладнання дають 

можливість відновити аварійну ситуацію, яка склалася в момент 

події, тоді слідчий за участю членів комісії з розслідування 

повинен зробити пробний пуск машин і механізмів, 

випробування захисних пристроїв, сигналізації, контрольні 

вимірювання та інші роботи для виявлення причин нещасного 

випадку або аварії й указати ці дії в протоколі.  

Висновки. Для досудового розслідування надзвичайних 

ситуацій (нещасних випадків, аварій, професійних захворювань) 

у промисловості велике значення має виконання первісних 

слідчих дій, в т.ч. огляд місця події.  

Список використаних джерел: 

1. Крупка А. А. Тактика первісних слідчих дій у разі

порушення вимог охорони праці на виробництві / Крупка А. А., 

Дузь Л. Є. Кралюк М. О. // Вісник Запорізького національного 

університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. 

Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. № 1. - 

С. 252-256. 

2. Чешко И. Д. Осмотр места пожара: методическое

пособие. Москва: ЭКЦ МВД России, 1996. 128 с. 

3. Колмаков В. П. Следственный осмотр. Москва:

Юридическая литература, 1995. 

4. Осмотр места происшествия: учебное пособие / под ред.

В. Ф. Статкуса. Москва: ЭКЦ МВД, 1995. 

5. Цимбал М. Л. Розслідування пожеж (огляд місця події

та проблеми застосування спеціальних знань) / за ред. д-ра юрид. 

наук, проф. В. Ю. Шепітька. Харків: Гриф, 2004. 192 с.  



130 

КОМІССАРЧУК Ю. А. 

Доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики  

Львівський державний університет 

внутрішніх справ України 

м. Львів, Україна 

 

МАЙСТРЕНКО М. М. 

Старший викладач кафедри  

кримінального процесу та криміналістики 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ України 

м. Львів, Україна 
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Про відновлення досудового розслідування слідчий за 

погодженням з прокурором або прокурор виносять мотивовану 

постанову. У ній зазначаються підстава, за якою досудове 

розслідування було зупинене, та обставини, у зв‘язку з якими 

воно підлягає відновленню. Копія постанови про відновлення 

досудового розслідування надсилається стороні захисту та 

потерпілому, які мають право її оскаржити слідчому судді. 

Відомості про відновлення досудового розслідування вносяться 

слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

При цьому парадоксальною є практика судів щодо того, чи 

зобов‘язаний слідчий, прокурор прийняти постанову про 

відновлення кримінального провадження за наслідками 

скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового 

розслідування, чи таким процесуальним рішенням, яке 

відновлює кримінальне провадження, слід вважати ухвалу 

слідчого судді по факту розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора та, як наслідок, прийняття 

інших процесуальних рішень.  
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До прикладу, в ухвалі Івано-Франківського міського суду  

Івано- Франківської області від 16 вересня 2016 року у Справі 

№ 344/11408/16-к слідчий суддя виклав таку однозначну 

позицію: «...відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала 

слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії 

чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути 

про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 

2) зобов‘язання припинити дію; 3) зобов‘язання вчинити певну 

дію; 4) відмову у задоволенні скарги, постановив: зобов‘язати 

слідчого слідчого відділу  Івано-Франківського відділу поліції 

Головного Управління Національної поліції в Івано-

Франківській області лейтенанта поліції Какапич Р. В. прийняти 

рішення про відновлення досудового розслідування у 

кримінальному провадженні № 12013090010002992 у 

відповідності до вимог ст. 282 КПК України» [1]. 

Утім, слідчі судді під час задоволенні скарг на рішення, дії 

чи бездіяльність слідчого, прокурора, звертають увагу на той 

факт, що скасування ними постанови про зупинення досудового 

розслідування відновлює кримінальне провадження на 

досудовому розслідуванні з моменту коли рішення набрало 

законної сили. Так, ухвалою Печерського районного суду міста 

Києва від 15 липня 2016 року слідчий суддя постановив: 

«...вимоги скарги про зобов‘язання слідчого відновити досудове 

розслідування у кримінальному провадженні задоволенню не 

підлягають, оскільки внаслідок скасування постанови про 

зупинення кримінального провадження слідчим суддею з дати 

набрання судовим рішенням законної сили кримінальне 

провадження є фактично відновленим в силу ухваленого 

судового рішення і прийняття слідчим процесуальних рішень 

щодо його відновлення не потребує» [2].  

Вбачається, що відповідна позиція слідчого судді 

узгоджується з положенням ч. 2 ст. 282 КПК України, в якій 

зазначено, що зупинене досудове розслідування відновлюється у 

разі скасування слідчим суддею постанови про зупинення 

досудового розслідування. Звідси слідує, що слідчий, прокурор 

зобов‘язаний лише внести відомості про відновлення досудового 
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розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.3 

ст. 282 КПК України) [3]. 

Також вважаємо помилковою позицію судів щодо обов‘язку 

слідчого, прокурора виносити постанову про відновлення 

зупиненого досудового розслідування. Зокрема, в ч. 1 ст. 282 

КПК України законодавець зазначає, що зупинене досудове 

розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, 

якщо підстави для його зупинення перестали існувати, тобто 

мається на увазі ті обставини та умови, які передбачені 

виключно ст. 280 КПК України щодо зупинення досудового 

розслідування, а не як підстава відновлення досудового 

розслідування, передбачена ч. 2 ст. 280 КПК України [3]. Ці 

підстави належать до нормативно відокремлених одна від одної 

підстав зупинення та відновлення кримінального провадження. 

Разом з тим, слід погодитись з позицією слідчого судді, 

викладеною в ухвалі Пологівського районного суду Запорізької 

області від 02 лютого 2017 року у справа № 324/1719/16-к, щодо 

того, що «.. .  наслідки винесення слідчим, прокурором 

постанови, передбаченої ч. 1 ст. 282 КПК України, та скасування 

слідчим суддею постанови про зупинення досудового 

розслідування відповідно до ч. 2 ст. 282 КПК України є 

однаковими для відновлення зупиненого досудового 

розслідування» [4]. 

Крім того, згідно ч. 2 ст. 305 та п.2 ч.1 ст.303 КПК України, 

слідчий, прокурор можуть самостійно скасувати постанову про 

зупинення досудового розслідування та в результаті прийняти 

постанову про відновлення зупиненого досудового 

розслідування. 

Отже, зупинення та відновлення кримінального провадження  

перебувають у пропорційному відношенні між собою: момент 

прийняття рішення про зупинення кримінального провадження 

має прямо пропорційну залежність заздалегідь передбаченому 

виникненню підстав для прийняття рішення про відновлення 

кримінального провадження, і навпаки – момент прийняття 

рішення про відновлення кримінального провадження має 
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обернено пропорційну залежність щодо зупиненого 

кримінального провадження. 

Вважається, що законодавчому рівні не досить чітко 

врегульовано процедуру зупинення та відновлення досудового 

розслідування, є прогалини й колізії між окремими положеннями 

КПК України. Перелік підстав зупинення  та відновлення 

досудового розслідування повністю не охоплює потреб 

практики, не завжди враховує суспільні реалії, тому потребує 

коригування та розширення в деяких випадках. 
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ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВІСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ У РАЗІ 

ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 

ВИРОБНИЦТВІ: ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ДОПИТ 

СВІДКІВ, ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

За 2019 р. на підприємствах України травмувалися 3 876 осіб, 

з яких смертельно — 422. Найбільш смертельно небезпечною 

галуззю називають агропромисловий комплекс — 80 загиблих. 

Далі йдуть такі галузі: транспортна — 75; соціально-культурна 

сфера та торгівля — 63; будівельна — 61; вугільна — 20; 

енергетична — 20; машинобудівна — 20; житлово-господарська 

— 20 загиблих. Основними причинами нещасних випадків, аварій, 

професійних захворювань є грубі порушення технологічної 

дисципліни з боку посадових осіб та робітників підприємств. Усе 

це веде до росту кількості кримінальних проваджень, пов‘язаних з 

порушеннями вимог законодавства про охорону праці [1, с. 252]. 

При досудовому розслідуванні надзвичайних ситуацій, 

пов‘язаних з порушеннями вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці, слідчому, прокурору необхідно, перш за все, 

виконати наступні первісні процесуальні дії: а) вилучити і 

оглянути документи на аварійному підприємстві; б) оглянути 

місце події; в) допитати свідків події; г) призначити судову 

інженерно-технічну з безпеки життєдіяльності та охорони праці 

експертизу. 

Вилучення і огляд документів є одною з найважливіших 

первинних слідчих дій при досудовому розслідуванні злочинів 

про порушеннях вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці на підприємствах. Своєчасне виконання цієї слідчої дії 

дозволяє отримати необхідні для досудового розслідування 

докази, а при призначенні судової експертизи скоротити термін її 
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виробництва, підвищити якість і повноту відповідей на 

поставлені запитання. 

До документів, що підлягають вилученню та огляду 

відносяться: технічна і технологічна документація виконання 

робіт і процесів, при яких допущені події; Дозволи на 

проведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; книга реєстрації 

аварій і нещасних випадків, Акти спеціального розслідування та 

накази за допущеними раніше аналогічними подіями; облікові 

картки потерпілих; протоколи проведення первинних та 

чергових медичних оглядів потерпілих; посвідчення і протоколи 

екзаменаційної комісії, яка приймала у них іспит із присвоєння 

кваліфікації і / або за безпечними методами роботи; книги 

первинного та поточного інструктажів з безпечних методів робіт, 

документи (накази, розпорядження керівництва підприємства), 

які можуть свідчити про стан техніки безпеки в цілому на 

підприємстві; книги нарядів ділянок, наряди-путівки майстрів, в 

змінах яких допущені ці події, наряди-допуски на ведення робіт 

підвищеної небезпеки; протоколи обстеження технічного стану 

обладнання, яке використовувалося при виконанні роботи, при 

якій допущена досліджувана подія; приписи контролюючих 

організацій і технічного нагляду підприємства щодо усунення 

порушень вимог охорони праці, зафіксованими на об‘єкті, де 

допущена подія [2, с. 523]. 

Встановлення фактичних обставин події, механізму події в 

ході слідства можливо різними способами. Ці відомості можуть 

бути отримані шляхом допиту учасників (очевидців) події, 

вивчення протоколів огляду, технічної та технологічної 

документації, в результаті слідчих дій, в тому числі відтворення 

обстановки і обставин події та іншими способами. 

Кого ж в невідкладному порядку повинен допитати слідчий і 

які питання при цьому необхідно з‘ясувати?  

Свідки, яких слідчий повинен допитати в порядку виконання 

первинних слідчих дій можуть бути розділені на дві групи: 

а) на свідків - очевидців події (в основному це будуть 

посадові особи та працівники підприємства);  



136 

б) на свідків, які першими прибули на місце події за 

відсутності очевидців події, що відбулася (рятувальники, а також 

посадові особи і робітники, які брали участь в ліквідації 

наслідків аварії і порятунку постраждалих).  

Залежно від приналежності свідка до тієї чи іншої групи 

слідчому в обов‘язковому порядку необхідно з‘ясувати у них 

певні питання. 

У свідків - очевидців події необхідно з‘ясувати наступні 

питання: де вони перебували в момент аварії? яка там була 

видимість і чутність? чи було їм видно місце, де стався нещасний 

випадок (аварія)? за яких обставин сталася аварія? чи були 

допущені які-небудь порушення вимог нормативно-правових 

документів з охорони праці в місці аварії? яким був стан засобів 

групового та індивідуального захисту? яка причина аварії і за 

яких обставин її можна було б запобігти? тощо. 

У рятувальників та осіб, які першими прибули на місце події, 

необхідно з‘ясувати такі питання: яка була обстановка, яку вони 

застали на місці події? в якому положенні і де знаходилися 

потерпілі? в якому становищі перебувало обладнання та інші 

предмети? чи можна судити по обстановці місця події про 

допущені порушення вимог нормативно-правових документів з 

охорони праці, якщо так, то про яке саме порушення йдеться і на 

якій підставі? яка причина аварії і можливості її запобігання? 

тощо. 

Досудове розслідування надзвичайних ситуацій без 

проведення судової інженерно-технічної з безпеки життє-

діяльності та охорони праці експертизи неможливо [3, с. 63]. 

Судова інженерно-технічна з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці експертиза розглядається як елемент 

багатогранного криміналістичного вчення про зв‘язки взаємодії, 

гносеологічні положення котрого широко застосовувались при 

розробці методології судової експертизи матеріальних слідів-

відображень [4, с. 44]. 

Метою судових інженерно-технічних з безпеки 

життєдіяльності та  охорони праці експертиз є встановлення із 

залученням спеціальних знань фактичних обставин виникнення 
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й розвитку надзвичайної ситуації на підприємстві, її наслідків 

для робітників, підприємства, навколишнього природного 

середовища й причинно-наслідкових зв‘язків. 

Логіко-гносеологічна структура майже всіх досліджень в 

рамках судових інженерно-технічних з безпеки життєдіяльності 

та охорони праці експертиз може бути зведена до наступних 

універсальних питань [5, с. 53]: вимоги яких нормативно-

правових актів з охорони праці регламентують дії осіб, 

причетних до події, яка розглядається? які організаційні та 

технічні причини виникнення надзвичайної ситуації? хто 

допустив і які відступи від вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці? хто з осіб, причетних до події, мав технічну 

можливість запобігти настанню надзвичайної ситуації, що для 

цього вони повинні були здійснити і чиї дії (бездіяльність) з 

технічної точки зору знаходились в прямому (безпосередньому) 

причинно-наслідковому зв‘язку з настанням цієї події та її 

негативними наслідками?  

Безумовно, в кожному конкретному випадку запропонований 

універсальний перелік може бути поширений іншими 

запитаннями, які уточнюють окремі нюанси надзвичайної 

ситуації, однак цей типовий (уніфікований) алгоритм 

призначення і проведення експертних досліджень залишається 

незмінним щодо переважної більшості судових інженерно-

технічних експертиз. 

Для досудового розслідування надзвичайних ситуацій 

(нещасних випадків, аварій, професійних захворювань) в 

промисловості важливе значення має виконання первісних 

слідчих дій: виїмка документів  на підприємстві, допит свідків; 

призначення судових інженерно-технічних з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці експертиз. 

Список використаних джерел: 

1. Крупка А. А. Тактика первісних слідчих дій у разі 

порушення вимог охорони праці на виробництві / Крупка А. А., 

Дузь Л. Є. Кралюк М. О. // Вісник Запорізького національного уні-

верситету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя: 



138 

Запорізький національний університет, 2020. № 1. - С. 252-256. 

DOI https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-1-39 (ICI, GS). 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-

практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, 

В. Ю. Захарченко - X.: Одіссей, 2013. - 1104 с. 

3. Дузь Л. Є. Особливості розслідування надзвичайних

ситуацій на підприємствах гірничої промисловості / Дузь Л. Є. // 

Вісник прокуратури. – 2009. - № 12. – С. 69-72.  

4. Крупка А. А. Уніфікований алгоритм призначення та

проведення судових гірничо-технічних експертиз / Крупка А. А. 

// Вісник прокуратури. – 2010. - № 3. – С. 42-48. 

5. Крупка А. А., Дузь Л. Є., Кривченко Ю. О. Судова

гірничотехнічна експертиза: Усталені форми призначення та 

проведення / Донецький НДІ судових експертиз. – Донецьк: СПД 

ФО «Воробйов Д.М.», 2010. – 80 с. 



139 

ЛІСОВСЬКА Ю. П. 

доцент кафедри адміністративного, фінансового та 

банківського права 

Міжрегіональна Академія управління персоналом, 

м. Київ, Україна 

ПАРАДИГМА ІНФОРМАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В 

КІБЕРПРОСТОРІ 

Парадигма інформаційного капіталу сучасної людини 

створює якісно нові вимоги до її відповідальності, 

життєздатності оперувати інформацією в складних умовах 

суспільного розвитку, а особливо в карантинні періоди протидії 

«COVID-19». Тому, багатоаспектна еволюція Людини в умовах 

формування та подальшого поступу інформаційного суспільства 

належить до основоположних факторів періоду суспільних 

трансформацій. 

Спираючись на філософський інструментарій, авторський 

колектив (Л.В. Губерський, Є.Є. Камінський, Є.А. Макаренко та 

ін.) у монографії розглядає нові тенденції та перспективи 

інформаційної політики України в системі інформаційного 

капіталу. Ними відстежуються зовнішньополітичні, правові, 

безпекові, економічні та іміджеві чинники, аналізується 

інформаційно-комунікаційний ресурсний потенціал держави, 

характеризується необхідний спектр мас-медійної сфери України 

– упровадження об‘єднаного електронного врядування, 

кіберіндустрії, створення законодавчої бази для нових 

комунікаційних послуг, розширення електронної комерції та 

використання безпечного Інтернету, самозбереження 

національної ідентичності тощо.  

«…Наша держава сьогодні включається в поетапну 

реалізацію ідей прогресивної інформаційної політики та 

формування загальноєвропейських стратегій інформаційного 

розвитку, а метою сучасної інформаційної політики України є 

формування сильної , інформаційно розвинутої держави, 

активізація її регуляторної функції [1, c. 84] 
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Дослідник Д.В. Дубов «розглядає геополітичне й 

геостратегічне значення кіберпростору». Автор погоджується з 

тим, що з‘являється все більше досліджень, пов‘язаних з 

проблемою кібермогутності держав як здатності втілювати їхню 

волю та забезпечувати національні інтереси у кіберпросторі. 

Розбудова власного кіберсуверенітету, за Д.В. Дубовим, 

передбачає потенційну можливість держави самостійно та 

незалежно визначити внутрішні та зовнішні, політичні й 

геополітичні національні інтереси у кіберпросторі, її 

спроможність самостійно визначатися з курсом внутрішньої й 

зовнішньої інформаційної політики, розпоряджатися власними 

інформаційними ресурсами та інфраструктурою національного 

інформаційного простору, гарантувати кібернетичну 

інформаційну безпеку державі, суспільству та громадянам [2, c. 

105]. 

Правова основа державної інформаційної політики 

покликана, зокрема, забезпечувати координацію дій органів 

влади в кіберсучасності, без якої неможливо усунути недоліки 

законодавства, уникнути конфронтації і конфліктності під час 

використання інформаційного простору України. 

Як свідчить історія, саме пам‘ятка української політико-

філософської та правової думки – Конституція Пилипа Орлика – 

відображала основні засади побудови держави на принципах 

публічності, верховенства права та свободи і вважається сьогодні 

однією з перших європейських конституцій Нового часу. 

Модернізація кіберінфраструктури державної політики 

Формування ефективного та дієвого інструментарію щодо 

забезпечення належного рівня кібербезпеки перебуває ще на 

етапі свого становлення. Так, Д.В. Дубов зазначає, що «…на 

сьогодні кіберпростір переживає часи неосередньовіччя, якому 

властиві такі характеристики, як: відсутність чіткого 

міжнародного нормативного і правового врегулювання, 

відповідних засобів та інструментів…» [2, c. 128]. У цьому сенсі 

інструментарій «трискладового тесту» покликаний збалансувати 

два різнополярних права, гарантованих українським 

законодавством: забезпечення доступу до інформації з 
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урахуванням презумпції відкритості всієї інформації та 

обмеженням такого доступу шляхом проведення окремих видів 

інформації в категорії конфіденційної, таємної або службової , 

оскільки в кожному конкретному випадку має проводитися 

перевірка того, який з інтересів переважає та який з них значною 

мірою узгоджується із суспільним інтересом – відповідно, в 

підсумку відбувається або ж оприлюднення інформації, або ж 

обмеження доступу до неї. 

Питання забезпечення доступу громадян до інформації що 

становить суспільний інтерес, на перший погляд, не повинно 

викликати жодних розбіжностей та альтернатив. Адже якщо 

виникає суспільний запит на певного роду інформацію і вона 

перебуває у володінні суб‘єкта владних повноважень або ж 

цьому суб‘єкту відомо, де така інформація може бути одержана, 

відповідна інформація має бути надана запитувачеві згідно із 

презумпцією відкритості офіційної інформації. Проте, на 

практиці процес забезпечення доступу до такої інформації є 

набагато складнішим і передбачає проходження кількох 

взаємопов‘язаних і взаємозалежних етапів, відповідно до яких 

така інформація може бути надана або ж доступ до неї буде 

обмежено. У процесах забезпечення інформаційної відкритості в 

Україні інструментарій «трискладового тексту» відіграє одну з 

ключових ролей при визначенні обґрунтованості й доцільності 

обмеження доступу громадян до інформації, що потенційно 

може становити суспільний інтерес. 
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ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ 

НЕУЗГОДЖЕНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

Сфера електронної комерції з кожним днем набуває все 

більших масштабів. Розглядаючи поняття «електронна 

комерція», автори приходять до неоднакових висновків. Деякі з 

них розглядають відповідне поняття через призму торгівельних 

процесів. Так, Г. Г. Маліцька та О. І. Мельник вказують, що 

«електронна комерція – це будь-які бізнес-процеси, які 

здійснюються з допомогою інформаційних технологій та мережі 

Інтернет» [1, с. 3]. О.І. Шалева зазначає, що електронна комерція 

- це «комерційна взаємодія суб‘єктів бізнесу з приводу купівлі-

продажу товарів та послуг (матеріальних та інформаційних), з

використанням інформаційних мереж (Internet, мережа

стільникового зв‘язку, внутрішні локальні мережі фірм)» [2,

с. 10]. Так само, К.Ю. Величко, Л.Л. Носач та О.І. Печенка

визначають електронну комерцію як «ділову активність із

купівлі-продажу товарів та послуг, що передбачає взаємодію

сторін на основі інформаційної глобальної мережі Інтернет (без

безпосереднього фізичного контакту)» [3, с. 187]. Р.Ю. Царьов

розглядає електронну комерцію дещо з іншого боку, надаючи

відповідному поняттю значення «будь-якої трансакції, яка

здійснюється через комп‘ютерну мережу, внаслідок якої право

власності або право використання товаром або послугою було

передано від однієї особи до іншої» [4, c. 7]. Shahid Amin, Keshav

Kansana та Jenifur Majid визначають поняття електронної

комерції як «торгівлю товарами і послугами через електронні

носії інформації та інтернет» [5, c. 2].
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Інша група вчених займає більш широкий підхід. Так, 

В. Желіховський розглядає електронну комерцію як «систему 

взаємовідносин у сфері здійснення обміну даними (електронними 

документами) та інформацією між суб’єктами господарювання 

з використанням глобальної мережі Internet» [6, с. 9]. Vladimir 

Zwass акцентує увагу на тому, що електронна комерція це «обмін 

діловою інформацією, підтримка ділових відносин та здійснення 

бізнес операцій за допомогою телекомунікаційних мереж» [7]. 

А.В. Чучковська вбачає електронну комерцію у якості «системи 

взаємопов’язаних правовідносин у сфері вчинення правочинів 

шляхом обміну електронними документами, який здійснюється 

за допомогою використання мереж електрозв’язку, зокрема 

Інтернет»  [8, с. 22]. 

Узагальнюючи позиції авторів, можна зазначити, що кожне з 

них виражає той чи інший аспект електронної комерції, проте 

концептуальної єдності підходів до розуміння відповідного 

поняття не прослідковується. Окремо хочеться зауважити щодо 

підходу, обраного О.І. Шалевою, яка визначає електронну 

комерцію через поняття «комерційної взаємодії». Аналізуючи 

склад поняття «електронна комерція» ми зауважили, що воно 

походить від поняття «комерція». Таким чином, доцільним 

видається підхід, зайнятий О.І. Шалевою. Варто зауважити, що, 

на відміну від розуміння поняття електронної комерції, в 

науковій літературі, станом на сьогодні, склалося певне 

узагальнене розуміння поняття «комерційна діяльність», а 

достатньої кількості визначень поняття «комерційна взаємодія», 

для використання даного поняття у визначенні поняття 

електронної комерції, віднайти не вдалося. 

Спільним для більшості авторів у визначенні поняття 

комерційної діяльності є виокремлення наступних ознак (1) 

торгівельно-організаційний процес; (2) спрямований на 

задоволення попиту споживачів та (3) отримання прибутку. Так, 

Л. Дашков і В. Памбухчіянц зазначають, що комерційна 

діяльність полягає у «виконанні широкого комплексу 

взаємопов'язаних торгово-організаційних операцій, спрямованих 

на здійснення процесу купівлі-продажу товарів і надання 
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торгових послуг з метою отримання прибутку» [9, c.25]. 

Ж. Крисько зазначає, що «комерційною діяльністю визнається 

діяльність, яка в умовах конкурентного середовища спрямована 

на організацію та управління процесами купівлі-продажу для 

задоволення попиту споживачів і збільшення капіталізації її 

суб’єкта» [10, с. 82]. І.С. Марченко вказує, що «комерційна 

діяльність - це система оперативно-організаційних заходів, 

спрямованих на організацію і управління процесами купівлі-

продажу товарів з метою задоволення споживчого попиту і 

отримання прибутку» [11, с.28]. Ф.П. Половцева підкреслює, що 

комерційна діяльність – це «процеси пов’язані з купівлею-

продажем товарів, задоволенням попиту покупців, розвитком 

цільових ринків товарів, мінімізацією витрат обігу та 

отриманням прибутку» [12, с.42].  

З огляду на вищезазначені позиції науковців, приходимо до 

позиції, що електронна комерція є підвидом комерційної 

діяльності, при цьому має власні специфічні ознаки. Таким 

чином, базуючись на розумінні електронної комерції та 

комерційної діяльності вищезазначених груп науковців, 

пропонується наступне визначення поняття електронної 

комерції: вид комерційної діяльності, який реалізується 

дистанційно за посередництвом інформаційно-

телекомунікаційних мереж. Висловлюємо сподівання, що 

даний підхід закладе корінь для узгодження різноманітних 

підходів до розуміння поняття електронної комерції серед 

вчених України та світу, що може позитивно вплинути на 

різноманітні аспекти юридичної науки та законотворчої 

практики. 
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ЩОДО КРИТЕРІЇВ ПЕРЕГЛЯДУ ТА СКАСУВАННЯ 

АКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, 

ПРИЙНЯТИХ ДО НАБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ 

Актуальність обраної теми тез доповідей обґрунтовується 

зверненням Голови Верховної Ради України до науковців 

Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка щодо 

формування переліку актів законодавства, прийнятих 

уповноваженими субʼєктами СРСР та УРСР до здобуття 

незалежності Українською державою, з метою їх подальшого 

скасування. У цьому звʼязку хотілося б звернути увагу широкого 

кола науковців до проблеми формування критеріїв формування 

такого переліку актів вітчизняного, зокрема, адміністративного 

законодавства. 

На наш погляд, доцільно провести широке наукове 

обговорення тих критеріїв, підстав, які могли б слугувати основою 

для класифікації актів законодавства радянського періоду на такі, 

що потребують скасування, перегляду та/або доповнення з 

урахуванням сучасних вимог до актів законодавства. 

За результатами проведеного дослідження вдалося дійти 

наступних висновків: 

1.Пропонується, в першу чергу, забезпечити перегляд змісту

або скасування тих актів законодавства, які не відповідають 

критеріям сучасної демократичної правової держави, цілям 

дотримання балансу інтересів в публічно- та приватно-правовій 

сферах, цілям захисту загального блага, загального економічного 

інтересу, утвердженню демократичних засад управління 

суспільством, а саме, тих актів, що:  
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а) не містять посилання на фундаментальні принципи та 

правові механізми реалізації та захисту прав і свобод людини і 

громадянина, зокрема, дотримання вимог поваги людської 

гідності, верховенства права, недискримінації, рівності перед 

законом (законності у вузькому європейському розумінні), - як 

таких що можуть бути пріоритетно оскаржені до національних 

судів та Європейського суду з прав людини з мотивів їх 

суперечності правам людини, гарантованим Конвенцією про 

захист прав та основоположних свобод людини [1];  

б) суперечать демократичним засадам організації 

громадянського суспільства, - як таких, що містять застарілі 

положення, правила, вимоги щодо реалізації повноважень 

субʼєктами, компетенція яких на даний час здійснюється іншими 

уповноваженими органами Української держави;  

в) не передбачають судових механізмів оскарження у випадку 

порушення прав і свобод, законних інтересів фізичних та 

юридичних осів, або обмежують доступ до суду, до інформації 

про хід розгляду справи, виконання судових рішень, тощо;  

г) є застарілими за змістом правовідносин, в які могли 

вступати виключно субʼєкти попередньої радянської формації 

(Уряд УРСР, Союзний Уряд, Федеративні республіки СРСР, 

республіканські та місцеві органи радянського апарату 

державного управління, які зараз, по-суті, ліквідовані та 

реорганізовані в контексті проведення конституційної, 

адміністративної, судової реформ); 

д) нормативно закріплюють застарілі моделі правовідносин, 

що не відповідають цілям та завданням оновлення системи 

законодавства України з урахуванням європейських стандартів 

належного урядування, гарантування реалізації та захисту 

фундаментальних прав і свобод громадян, впровадженню 

інститутів адміністративних актів, адміністративних договорів, 

адміністративного оскарження з урахуванням європейського 

досвіду; 

е) не відповідають цілям європейської інтеграції України та 

не сприяють формуванню спільних стандартів діяльності органів 

публічної адміністрації (не передбачають засад відкритості, 
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ефективності, результативності, юридичної визначеності, 

відповідальності в діяльності органів публічної адміністрації); 

є) були прийняті як одноразові акти та не відповідають 

сучасним тенденціям розвитку громадянського суспільства; 

ж) програмні документи та стратегічні документи, що 

спрямовувалися на розвиток держави України в умовах 

республіканського підпорядкування та значно обмежували 

компетенцію органів держави питаннями вторинного, місцевого 

значення, невиправдано передаючи прийняття найважливіших 

рішень до компетенції союзних суб‘єктів; 

з) які не відповідають сучасним вимогам щодо 

нормопроектувальної техніки; 

и) які містять застарілі дефініції, поняття, що не 

відповідають сучасному правовому регулюванню правовідносин 

в умовах демократичної правової держави; 

і) які містять корупційні ризики внаслідок надмірної 

концентрації повноважень, відсутності контрольних 

повноважень уповноважених субєктів, тощо. 

2. Пропонується створення Робочої групи при Президентові 

України щодо оновлення системи законодавства України, до 

повноважень якої віднести створення галузевих підкомітетів, у 

межах діяльності яких забезпечити розробку переліку актів 

законодавства, прийнятих у період до набуття незалежності 

Українською державою, що потребують скасування, перегляду, 

доповнення з урахуванням сучасних демократичних стандартів 

правової демократичної держави. 
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STRATEGY OF DISTANCE LEARNING COURSE ON 

FUTURE PROFESSION DESIGNING BASED ON ANALYSIS 

OF CLASSICAL APPROACHES TO FOREIGN LANGUAGES 

TEACHING 

Analyzing outcomes of COVID pandemic in global scope and 

their influence on learning process in higher educational institutions, 

we have found out that many of Ukrainian institutes and universities 

today are faced with need to improve technical support and 

methodological background of designing distance learning courses. 

Unfortunately such factors as sufficient level of university stuff 

digital literacy, infrastructural gap together with absence of 

corporative educational resources and services (methodological 

support) are main features that are common for many of Ukrainian 
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higher educational institutions. COVID-19 has arose issue of 

investment into university infrastructure aimed on technical support 

and development of online learning courses especially ones, aimed on 

studying of foreign languages on future profession [1, p. 89]. Online 

educational resources are build on web-based software to distribute, 

track and manage of learning content also on facilitation of 

communication [2, p. 175-177] in digital format between students and 

teachers to achieve learning goals and outcomes [3, p. 35] (see fig.1). 

 

 
Figure 1. Model of distance learning courses designing. 

 

If results of learning progress are logical outcomes of mutual 

work and activities performed by students and their teachers [4, p. 

90], then success here depends on used teaching methods or their 

combination to gain desired results. Anyhow, studying of foreign 

languages during historical epochs was based on different teaching 

methods and techniques to reach needed learning outcomes. Let‘s 

analyze them in light of main learning aims and relevant kinds of 

activities listed in table 1. 

Table 1. 

Key elements of studying foreign language on future profession 

# Category Educator‘s activity Learner‘s activity 

1 Learning 

goals 

Teaching foreign language as 

instrument of getting required 

competences on future profession. 

Mastering in 

foreign language on 

future profession. 
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2 Learning 

content 

Defining core studying disciplines to 

complete dictionary of key terms on 

future profession allows to teacher- 

educator and on their base create 

methodological materials, 

handbooks and other needed 

studying materials [5, p. 69].  

Familiarizing 

themselves with 

lexical construc-

tions required for 

getting skills and 

knowledge on 

future profession 

[6, p. 229].  

3 Designing 

format of 

lessons 

Choice of teaching methods for 

fostering aims of course according to 

technical means of e-studying 

platform and cognitive features of 

learners‘ audience, that requires from 

educators special skills to use 

interdisciplinary links in teaching 

foreign languages. 

Ability to use 

lexical-grammar 

material in learning 

process. 

4 Control 

and 

correction 

Evaluate adequacy of pedagogical 

influence and activity to chosen 

learning goals [3, p. 71].  

Self-evaluation of 

foreign language 

fluency on future 

profession. 
 

Grammatical-translational method in teaching of foreign 

languages has dominated in formal education till 19
th

 century and was 

based on training memory and structural-logic approach (grammar 

rules as coherent system) in learning classical languages like Latin. 

Cognitive character of this learning concept is implemented in main 

learning aims to develop and improve skills in reading, translation and 

writing texts. A criterion of progress in studying is evaluation of skills 

to translate texts from foreign to native language and vice versa. Each 

lesson consisted of three parts: theory (main grammar constructions 

and lexical material), training (training on examples with comments) 

and practice (self-training and revising mistakes). Nowadays this 

algorithm we use in design of online learning materials [4, p. 7]. 

Direct method is based on monolingual teaching and focusing on 

training communicative skills rather than on systematic studying of 

grammar and theory of foreign language. Elements of direct method 

are integrated into digital learning as tests, quizzes and other interactive 

instruments like virtual assistants [2, p. 21].  
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Constructive methods (audio-visual and audio-linguistic) are 

addressed to wide audience and focused on development of 

communicative skills in learners. Today constructive methods are 

integrated as structural elements into online courses to meet needs of 

different learners in information perception.  

Activity-centered methods (interactive tools or technology) 

provide for learners more opportunities of actively participation in 

online learning, share obtained experience and contribute to social 

construction of knowledge, either synchronously or asynchronously. 

Interactive elements have many forms to suit the one-shot instruction 

session, learning module, or even semester long course, because of 

there are many pedagogically sound tools that extend beyond the 

traditional discussion boards or polling features. Creative use of 

interactive elements and tools to foster interactive learning can enrich 

experience of digital teaching and lead students to more significant 

learning [4, p. 145]. 

Despite numerous technical options (content management 

services) proposed by different distance learning platforms (Moodle, 

WebEx, Adobe Connect, Microsoft Teams, Google Meet, Edmodo 

etc.), each teacher enrolled in online educational process must have 

elementary level of digital literacy and mentioned above free access 

to corporate online educational recourses on pedagogical mastership 

and strategies of designing learning courses.  
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MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF THE 

SPREAD OF INFECTIOUS DISEASES 

 

Mathematical modeling of infectious diseases is a powerful tool 

for studying of the mechanisms of disease spread. Epidemiological 

models are the basis for predicting and assessing of the dynamics of 

epidemics. To contain and control the epidemic, it is important to 

consider high-quality and adequate mathematical models. At present, 

this task can be realized through mathematical and computer 

modeling. 

There are various mathematical models of epidemics. For this 

purpose population is divided into certain groups, depending on the 

health status and the level of spread of the pathogen in the population. 

One of the basic models, which was successfully studied, was the 

Kermack-McKendrick model (Kermack, McKendrick, 1927) [1, 

p.699]. 

This model is known as the polygamous model in epidemiology 

and has become a basic mathematical model that allows us to 

understand the complex dynamics and basic features of epidemics. In 

the simplest case, the population is divided into two groups: 

susceptible individuals (denoted as S - from English susceptible), and 
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persons infected with the pathogen (denoted as I - from English 

infected). Thus, pathogenic interaction is based on phenomenological 

assumptions on the basis of which the mathematical model is built. 

Conventional differential equations (which are deterministic) are used 

to study these models, but stochastic models can also be considered. 

In the future, the model considers persons who have recovered 

(denoted as R - from the English). 

The population is considered fixed, so S (t) + I (t) + R (t) = const. 

SIR-model without taking into account fertility and mortality can be 

expressed by ordinary differential equations: 

 

 

 
where β is a coefficient that can be interpreted as the rate of 

contact, taking into account the probability of disease in the case of 

contact of a sensitive individual with an infected person; γ = 1 / T, 

where T is the time of illness, which can be interpreted as the speed 

of recovery. 

Initial conditions at time t = 0: 

 
The general scheme of the transition of an individual from class 

to class in the SIR-model is as follows: 
 

№ Transition Transition speed 

1 
  

2 
  

System (1) - (3) is not linear and there is no generalized analytical 

solution. However, certain results of this model can be obtained 

analytically. In particular, directing t → + ∞, we can analytically 

express the proportion of persons who recovered from the following 

equation: 
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This equation shows that at the end of the epidemic, even if S (0) 

= 0, not all individuals in the population have recovered, so a certain 

number of susceptible people should remain. This means that the end 

of the epidemic is caused by a reduction in the number of infected 

people, rather than a complete lack of susceptible people. 

The exact analytical solution of the SIR model (Hethcote, 2000) 

was obtained also [2, p.599]. In the model without taking into account 

the life cycle of the population, for S (u) = S (t), compliance with the 

time parameterization 

 

 

 

for  with initial 

conditions  

 where  satisfies  From the equation 

described above, for R∞ it follows that 

 та  

The development of the SIR model was, in particular, SIRS, 

SEIR, SIS, MSEIR models. SIRS is a model for describing the 

dynamics of diseases with temporary immunity. SEIR is a model for 

describing the spread of diseases with an incubation period. SIS is a 

model of the spread of a disease to which no immunity is produced. 

MSEIR - a model that takes into account the immunity of children 

acquired in utero (Maternally derived immunity) 

The SEIR model (Susceptible-Exposed-Infected-Removed 

model) is a modification of the SIR model. In this model, each 

individual can be in one of four possible states. To the three 

considered states of the SIR-model is added another Exposed 

(infected, which is in the incubation period). At certain points in time 

for each possible sequence of transitions Susceptible → Exposed → 

Infected → Removed [3, p.57]. 
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In addition to these mathematical models, other mathematical 

methods for predicting infectious diseases are used: point estimates, 

non-adaptive regression models, autoregression models, dynamic 

Bayesian networks, precedent-based calculations, exponential 

smoothing, Kalman filtering [4, p.863]. 

The implementation of some of the described approaches requires 

much higher costs than others. The simplest way to predict is point 

estimates. Computer mathematical systems can be used to calculate 

them, but a high-level programming language can be used. A more 

complex task is to construct a projection using regression models, 

calculations based on precedents or generalized exponential 

smoothing. Regression analysis is easier to perform in MATLAB, 

Maple or Mathcad. 

It is recommended to perform exponential smoothing using 

software packages for statistical analysis (STATISTICA, SPSS or 

programming language R). The impact of vaccinations on the spread 

of the epidemic is very large. This can be verified using a measles 

epidemic simulator developed at the University of Pittsburgh [5, p.5]. 

Modern mathematical models allow to take into account the most 

important parameters that affect the spread and intensity of epidemics - 

population density, the presence of the incubation period in the disease, 

the frequency of contacts, quarantine, vaccination and more. The 

simulation results are in good agreement with the experimental data. 

References: 

1. Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). A contribution 

to the mathematical theory of epidemics. Proceedings of the royal 

society of London. Series A, Containing papers of a mathematical and 

physical character, 115 (772), 700-721. 

2. Hethcote, H. W. (2000). The mathematics of infectious 

diseases. SIAM review, 42(4), 599-653. 

3. d'Onofrio, A. (2002). Stability properties of pulse vaccination 

strategy in SEIR epidemic model. Mathematical biosciences, 179 (1), 

57-72. 

4. Kondratiev, M. A. (2013). Methods of forecasting and models 

of disease spread. Computer research and modeling, 5(5), 863-882. 



159 

5. Grefenstette, J. J., Brown, S. T., Rosenfeld, R., DePasse, J., 

Stone, N. T., Cooley, P. C., ... & Guclu, H. (2013). FRED (A 

Framework for Reconstructing Epidemic Dynamics): an open-source 

software system for modeling infectious diseases and control 

strategies using census-based populations. BMC public health, 13 (1), 

1-14. 

 



160 

АПАЛАТ Г. П. 

Доцент кафедри англійської мови і методики її викладання 

Центральноукраїнський державний педагогічний  

Університет ім. Володимира Винниченка,  

м. Кропивницький, Україна 

 

МАКСИМОВА О. П. 

Доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін № 2 

Донецький національний медичний університет, 

м. Донецьк, Україна 

 

КОНФЛІКТНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ  

В ІНТЕРВ’Ю В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ 
 

Лінгвістичні дослідження останніх років характеризуються 

зростанням інтересу дослідників до розгляду дискурсу, який 

ґрунтується на безпосередній взаємодії його учасників, що 

зумовлює актуальність розгляду текстів-інтерв‘ю в пресі.  

Актуальність теми визначається спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на вивчення тексту та дискурсу в 

комунікативно-прагматичному аспектах. Створення типології 

комунікативних стратегій і тактик респондента та інтер‘єра дає 

змогу усвідомити природу мовленнєвої  взаємодії учасників 

комунікації в інтерв‘ю. 

Мета статті розкрити специфіку взаємодії учасників 

комунікації в діалогічних текстах-інтерв‘ю та описати 

комунікативні стратегії й тактики респондента.  

Об’єктом дослідження слугували діалогічні тексти-інтерв‘ю, 

надруковані в 2000-х роках ХХ століття у Newsweek, Time, The 

Guardian Europe, People. 

У текстах-інтерв‘ю учасники комунікації переслідують свої 

комунікативні цілі, застосовуючи певні види комунікативних 

тактик, які є складовою частиною комунікативної стратегії 

мовця.  

Тактика мовленнєвого спілкування описує конкретні 

мовленнєві дії, що мають на меті досягнення впливу на іншого 
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комуніканта. Спрямованість різноманітних тактичних прийомів 

на досягнення певної комунікативної мети вибудовується у 

певну стратегію [1, с.115; 2; 3, с.35; 4, с.99]. 

Як правило, виділяють неконфліктні та конфліктні стратегії 

учасників комунікації. Під неконфліктними стратегіями 

розуміють сукупність тактичних ходів і прийомів, якими володіє 

мовець для досягнення глобальної стратегічної мети через 

кооперацію зі співрозмовником. Під конфліктними стратегіями 

розуміють сукупність тактичних ходів і прийомів, які 

використовує мовець для досягнення своєї глобальної 

стратегічної мети через конфлікт із співрозмовником [5, с. 76]. 

У текстах-інтерв‘ю респондент як правило притримується 

неконфліктних стратегій, що пояснюється бажанням 

респондента надати інформацію або повідомити про свої 

погляди з проблеми, що цікавить інтерв‘юера, проте іноді 

респондент не завжди притримується неконфліктних стратегій.  

Конфліктна стратегія інформування пояснюється 

небажанням респондента надати інформацію або обговорювати 

певну проблему. У текстах-інтерв‘ю така стратегія представлена 

тактиками: 

Тактика вказування на той факт, що питання недоречне 

[6, с.297], наприклад: 

J: Do you think the BBC is still “hideously white”? 

R: That was Greg Dyke wasn’t it? I certainly wouldn’t use that 

language.  

J:  But is it more representative?  

R: I don’t know what you mean? That’s a ridiculous question. 

Representative of what? (The Observer 02.10.11) 

Іноді респондент використовує тактику посилання на те, 

що інтерв’юер сам знає відповідь (апеляція до власної 

мовленнєво-когнітивної бази питаючого) наприклад: 

It’s hard to watch you shoot up. 
I didn’t want to do that scene at all. 

Why? 

Oh, it’s obvious. You only have to read your own magazine 

(Newsweek 28.10.1996). 
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Іноді респондент застосовує тактику неповної відповіді на 

запитання, наприклад: 

J: Do you believe, that the visitors of our National Park will 

display the keen interest?  

R: Yes, I do (The Times 22.12.2001). 

Така тактика демонструє небажання респондента 

підтримувати розмову на запропоновану тему.  

Притримуючись конфліктної стратегії інформування, 

респондент іноді використовує тактику загальної відповіді на 

питання, що потребує конкретної відповіді, наприклад: 

(2) But isn’t there a risk of unrest in Greece?  

Everything is possible right now. Times are extremely turbulent 

(The Economist 24.10. 2013) 

Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, інтерв‘юер може 

застосовувати тактику зустрічного запитання, наприклад: 

Q: You’ve changed, have you? 

AC: “Does your tabloid tell you how I used to crunch it all down 

and …” (The Guardian Europe 15.03.2000). 

Така тактика полягає не тільки у тому, що мовленнєвий     

хід респондента містить запитання, але й у тому, що запи-  

тання дозволяє йому ―виграти час‖, ігноруючи запитання 

інтерв‘юера.  

Іншою конфліктною тактикою стратегії інформування є 

тактика ігнорування змісту питання, наприклад: 

Steve Kroft: Did you know Mr. Putin was going to do all this 

when you met with him in New York? 

President Barack Obama: Well, we had seen - we had pretty 

good intelligence. (Al Arabiya 11.10.2015) 

Іноді респондент притримується тактики мовчання. Під 

мовчанням розуміють такий тип мовленнєвого акту, в якому 

відсутній локутивний компонент. Мова йде про комунікативно 

значуще мовчання, яке виконує певну знакову функцію у 

вербальній комунікації [4], наприклад: 

SULZBERGER: I thought maybe I’d start this off by asking if 

you have anything you would like to start this off with before we move 

to the easiest questions you’re going to get this administration. 
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TRUMP: [laughter] (The New York Times23.11.2016) 

Отже, респондент у текстах-інтерв‘ю може притримуватися 

конфліктної стратегії інформування .  

Конфліктна стратегія інформування респондента 

представлена тактиками: тактика вказівки на недоречність 

запитання; посилання на те, що відповідь відома інтерв‘юеру; 

неповна відповідь; загальна відповідь; зустрічне запитання; 

ігнорування змісту запитання та мовчанням.  

Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є 

дослідження аргументативних стратегій і тактик комунікантів у 

даному типі тексту, гендерні особливості аргументації. 
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 ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ ДО КЕРІВНИЦТВА КОЛЕКТИВНИМИ 

ФОРМАМИ МУЗИКУВАННЯ ШКОЛЯРІВ 
 

 Залучення школярів до колективних форм музикування є 

одною з найбільш ефективних форм прищеплення їм навичок 

активної музичної діяльності. Колективним формам музикування 

як засобу музично-естетичного виховання надавали великого 

значення видатні вчені й ентузіасти музичного просвітництва, 

педагоги, серед яких – М. Лисенко, М. Леонтович, Б. Асаф‘єв, 

Б. Яворський, В. Сухомлинський, А. Макаренко та ін.  

Під музикуванням розуміється процес озвучення музичного 

твору чи його фрагменту з метою задоволення власних потреб 

особи в музично-художньому переживанні. Музикування 

вважається аматорською формою виконання, в якій досягається 

певний художній рівень, забезпечений необхідними уміннями й 

навичками суб‘єкта діяльності, що не виключає його потреби в 

педагогічній допомозі [1, с. 46]. 

До колективних форм музикування відносять камерні 

ансамблі – інструментальні, вокальні або вокально-

інструментальні, а також гру в оркестрі і спів у хорі. 

Колективно-ансамблеве музикування передбачає не тільки 

володіння певними навичками і уміннями, а й здатність його 
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учасників, не гублячи відчуття суб‘єктності, підпорядковувати 

свої виконавські дій із загальними настановами, виробленими 

самими музикантами (що можливо тільки в ансамблях з 

мінімальною кількістю учасників) або за допомогою керівника – 

вчителя, диригента, хормейстера. 

Головним різновидом колективної музичної діяльності в 

силу його демократичності і привабливості для багатьох учнів є 

хоровий спів. Тому не дивно, що професійною освітою 

хормейстерів і практикою вокально-хорової підготовки вчителів 

музичного мистецтва опікувалося багато науковців, серед яких – 

А. Козир, Ма Сюй, Д. Огороднов, Т. Осадча, І. Парфентьєва, 

І. Топчієва, Ху Манлі, Цао Хункай, Чжай Хуань та ін. У їхніх 

дослідженнях розглядаються питання змісту й технології 

викладання дисциплін вокально-хорового циклу та підготовки 

майбутніх фахівців до роботи з дитячими хорами й ансамблями, 

принципи добору репертуару, творчої інтерсуб‘єктної взаємодії 

керівників з учасниками хорових колективів тощо.  

Питанням підготовки керівників дитячих інструментальних 

ансамблів і оркестрів в науково-методичній літературі приділяється 

значно менше уваги. Таке становище в українській музично-

освітній системі пояснюється, на нашу думку, по-перше, 

превалюванням співочих традицій перед інструментальним 

музикуванням; по-друге – демократичністю і доступністю співу, 

доступного для кожного, хто досяг певного розвитку музичних та 

співочих задатків. Натомість в багатьох країнах світу, зокрема – в 

Німеччині, Іспанії, Швеції, Австралії та ін., інструментальним 

формам дитячого колективного музикування надається значна 

увага [2]. Цей інтерес пояснюються тим, що гра в ансамблях і 

оркестрах дозволяє дітям, при мінімумі виконавських умінь ставати 

учасниками вагомого музичного дійства, переживати натхнення й 

творче піднесення, відчувати задоволення віл своєї музичної 

діяльності й єднання з музичним колективом як єдиним 

організмом. Успішність досвіду Карла Орфа, Судзукі та їх 

послідовників свідчить про значні потенційні можливості цього 

напряму організації музично-виконавської діяльності школярів [3]. 

Все більш активною стає зацікавленість педагогічної спільноти до 
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організації дитячих музичних колективів і у сучасному Китаї в 

межах стрімкого посилення інтересу до навчання дітей музики та 

його підтримки державними документами і практичними заходами. 

Увагу цим питанням приділили Б. Брилін, Н. Біла, В. Кузнєцов, 

Р. Ковальський, Н. Кьон, В. Лабунець, Л. Паньків, Ван Чжун та ін., 

у працях яких доведена перспективність організації 

інструментальних та вокально-інструментальних аматорських, 

зокрема – дитячих колективів [1; 4; 5].  

Отже, питання підготовки фахівців, здатних до організації й 

керівництва дитячих музичних колективів різного типу є наразі 

актуальним для світової музичної педагогіки.  

Здійснення всебічної підготовки майбутніх фахівців 

передбачає врахування функціональних завдань, які постають 

перед ними в процесі роботи з творчими колективами, зокрема:  

 – організаційно-педагогічних, метою яких є заохочення 

школярів до участі в музичній діяльності у позаурочний час; 

налагодження контактів з батьками; координація організаційних 

заходів з керівництвом установи, при якій передбачається 

діяльність гуртку; вирішення питань з приміщенням, яке має 

відповідати нормам колективного музикування; забезпечення 

необхідним обладнанням (інструментами) тощо;  

– організаційно-виховних, від вирішення яких залежить 

міра відповідальності й дисциплінованості учасників колективу, 

необхідна для систематичної й цілеспрямованої роботи для 

досягнення успішності колективних дій, переконання школярів у 

необхідності самостійної роботи над підвищенням якості своїй 

музичних дій тощо;  

–  художньо-розвивальних, спрямованих на розширення 

художнього кругозору учасників музикування, удосконалення 

їхньої ерудиції та музичного смаку, корекції музичних переваг та 

інтересів, ціннісних орієнтацій;  

– формувально-педагогічних, специфіка яких у даному 

випадку полягає у володінні ефективними методами 

удосконалення виконавських навичок, розучування творів, які 

дозволять оптимально, тобто за короткий час досягати 

найбільшого успіху;  
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–  менеджерських, необхідних для організації концертної 

діяльності, зв‘язку із суспільними організаціями, інституціями. 

потенційними спонсорами тощо. 

Здійснення всебічної підготовки студентів до майбутнього 

керівництва дитячими музичними колективами доцільно 

організовувати за такими етапами, як: 

– пропедевтично-профорієнтаційний, спрямований на 

формування в студентів свідомого й умотивованого ставлення до 

змісту й процесі підготовки до керування музичними 

колективами;  

–  формувально-суб‘єктний, спрямований на збагачення 

професійної самосвідомості студентів, стимуляції прагнення до 

самопізнання, самовизначення, готовності прийняти новий 

соціальний статус, внутрішньо ставитись до себе як до 

майбутнього керівника;  

–  квазі-професійний на якому у формі рольових ігор, 

проведення уявних занять, має відбуватися набуття досвіду 

застосування набутих знань і умінь в умовах, наближених до 

реальної дійсності; завдяки цьому в студентів мають 

формуватися навички комунікативно-організаційного характеру, 

здатність до саморегуляції й самокорекції у взаємодії з 

майбутніми членами творчих колективів, впевненість у своїх 

можливостях; 

– досвідно-рефлексивний етап, на якому майбутній 

фахівець набуває здатності до критичної самооцінки, виявлення 

власних недоліків й визначення способів їх самовдосконалення, а 

з цим – спроможності будувати стратегію власної самоосвітньої 

й професійної діяльності. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК СТРІЛЬБИ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ТИРІВ 

 

У зв‘язку зі збільшенням випадків терористичних проявів і 

значним ростом злочинності, у тому числі й організованої, 

вогнева підготовка співробітників силових структур у сучасних 

умовах виходить на перший план і є найважливішою 

складовою професіоналізму особового складу. Досягти високих 

результатів у стрільбі, можна тільки регулярними заняттями із 

практичним відпрацьовуванням вправ навчальних стрільб. Однак 

співробітники, відповідальні за вогневу підготовку особового 

складу підрозділів, знають, що не завжди можна охопити 

заняттями 100% особового складу в силу його завантаженості. Та 

й не у всіх практичних підрозділах є свої тири або стрільбища, де 

в будь-який час можна відпрацьовувати вправи з бойовою 

стрільбою. В таких ситуаціях велику підмогу роблять сучасні 

тренажери на основі лазерних технологій і вивірені практикою 

методики навчання. 

Аналіз стану кримінальних нападів (на жаль трагічний), на 

інкасаторів та працівників правоохоронних органів, показує, що 

вони відбуваються практично щодня й щодня особовий склад 

повинен вступати часом у нерівний бій зі злочинцями. Досить 

часто злочинці чекають бригаду інкасаторів у місцях інкасації, 

займають заздалегідь вигідну позицію, прагнучи застати 

зненацька. Даний аналіз умов ведення вогню в ближньому бою і 

його особливості досить переконливо доводять необхідність 
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виділення методики із застосуванням (оптико-електронних 

тирів) ОЭТ в окремий розділ вогневої підготовки й 

цілеспрямованого навчання по ній працівників силових структур, 

для яких ефективність застосування особистої зброї є однією з 

умов виживання. 

За наявним даними, більше 60% випадків вогневого контакту 

в міських умовах з використанням ручного коротко ствольної 

зброї зафіксовано на дистанції до 2 метрів, причому в 85% 

випадків ця дистанція не перевищувала 7 метрів. Інакше кажучи, 

реальна дистанція можливого вогневого контакту в умовах 

роботи правоохоронців становить близько 3-5 метрів. 

Сполучаючи з відходом з лінії вогню, відстань можна 

зменшувати або збільшувати. На невеликій відстані можна 

сполучати здійснення пострілу зі спробою перешкодити 

супротивникові зробити постріл: вибивати або відбивати зброю, 

заважати вихопити її і т.д. 

Чим більше ситуацій ви відпрацюєте, тим впевненіше будете 

діяти в реальній сутичці із злочинцями. 

Під впливом зовнішніх подразників – спалах і гуркіт 

пострілу із шумової зброї спрямованого на людину, влучення 

страйкбольної кульки (досить болісно), навіть у самих 

підготовлених стрільців, що показують гарні результати в тирі, 

виникає чимало проблем, що стосуються приведення зброї в 

бойову готовність, захист маневром, прийняттю стрілецької 

стійки. 

На перших заняттях багато курсантів просто застигають у 

розгубленості при нападі на них. Повністю забуваючи про 

зброю. Багато хто довго не можуть зняти зброю із запобіжника, 

дослати патрон у патронник.  

Вправи відпрацьовуються до автоматизму. Доцільно при 

відпрацьовуванні вправ (тренувань) використовувати мішені 

цивільних осіб, поразка яких не допускається. Після тренування 

на ОЭТ ті, яких навчають, переходять на бойову стрільбу з 

бойової зброї. 

Одне з незаперечних переваг ОЭТ полягає в тім, що він 

дозволяє знизити не тільки споживання боєприпасів (у рази), але 
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й витрати на їхнє придбання. Якщо вам дорогі Ваші 

співробітники, необхідно задіяти всі можливі форми навчання, 

адже в усіх нас схожі проблеми: не хватка засобів на 

стрільбищах, тирів, патронів. 

Тільки регулярні самостійні заняття по відпрацьовуванню 

техніки стрільби, з наступними бойовими стрільбами, можуть 

забезпечити рішення завдання ефективної і якісної вогневої 

підготовки. Про це свідчать думки авторитетних фахівців,         

які багато років професійно займаються стрілецькою 

підготовкою. [1] 

Дивлячись на прицільні пристосування, стрілець намагається 

як можна повільніше видавлювати спусковий гачок. Якщо в 

момент зриву курка з бойового взводу мушка не зрушилася щодо 

цілика то даний «постріл» зроблений правильно. Наступний 

повтор цієї вправи стрілець може проводити в більше швидкому 

темпі. Для досягнення стійкої навички стрілець повинен 

проробити цю вправу не менш 5000 – 8000 разів. Ця вправа 

виробляє «м‘язову пам‘ять», що часто саме по собі дозволяє 

перебороти страх стрільби. 

Тренування без патронів можна проводити на бойові, 

навчальні, або пневматичні зброї або за допомогою лазерних 

стрілецьких тренажерів. 

Лазерний тренажер це простий, надійний і недорогий прилад 

для індивідуального тренування. Він дає можливість виконувати 

всі основні елементи стрілецької вправи: витягти пістолет з 

кобури, зняти із запобіжника, звести курок або відвести затвор, 

провести прицілювання й спуск курка [2].  

Під час тренування, той, якого навчають, може сам 

контролювати свої дії. Інструктор також може в будь-який момент 

проконтролювати виконання вправи й вчасно виправити помилки, 

що допускаються. 

Використання лазерного тренажера робить тренування без 

патронів наочної, зрозумілої, цікавої й результативної. 

Тільки в тому випадку, коли значна кількість тренувальних 

«пострілів» перейде в певну якість, можна переходити до 

стрільби з патронами. Якщо ж приступитися до стрільби після 
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короткого пояснення, як найчастіше буває при великих групах 

тих, якого навчають, і дефіциті часу, то ефект від таких занять 

буде мінімальним, а витрати на навчання не будуть виправдані. 

Тренування без патрона покликані виробити "почуття зброї" і 

тверді навички приведення в дію всіх складових частин і 

механізмів стрільби. 

Кожний стрілець повинен пам‘ятати про те, що навички не 

можуть постійно перебувати на одному рівні. Із часом вони 

будуть вгасати й через якийсь час їх можна взагалі втратити. Тому 

робота зі зброєю без патрона, так ще із застосуванням лазерних 

тренажерів, допоможе не розгубити наявні навички й 

підтримувати себе у формі навіть у тому випадку, коли заняття зі 

стрільбою проводяться рідко. 
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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Майже півроку світ живе в умовах карантину. Постійний 

стрес, пов'язаний із розповсюдженням COVID-19, навіть за 

умови уникнення зараження цією хворобою, не може не 

впливати на стан людей та їх здоров‘я. Адже поняття здоров‘я є 

багатовимірним, воно означає не просто відсутність хвороб, а 

стан повного фізичного, духовного та соціального добробуту. 

Тобто, коли говоримо про здорову особистість, маємо на увазі її 

фізичне, соціальне, духовне, особистісне, емоційне 

благополуччя. Все перераховане і є складовими здоров‘я 

людини. В плані емоційного благополуччя багато людей є 

сьогодні надзвичайно вразливими. 

Нагадаємо, що емоційне здоров‘я – це здатність розуміти, 

висловлювати та регулювати свої почуття. Емоційно 

благополучна людина здатна справлятися із ситуаціями та 

стресами, що є невід‘ємною частиною психологічного 

благополуччя людини у цілому. А найкращою профілактикою 

будь-якого психологічного дискомфорту є розуміння власних 

емоцій. Людство, яке майже 100 років не стикалося із ситуацією 

пандемії, відчуває як об‘єктивні, так і суб‘єктивні наслідки цього 

явища. Одним із таких наслідків є відчуття дискомфорту, що 

властиве сьогодні багатьом. Тривожні новини, що лунають з 

екранів телевізорів та інших інформаційних джерел, економічна 

криза, що тягне за собою зниження доходів багатьох людей, 

страх втратити роботу, або й втрата її, зміна способу життя, 

обмеження, що стали сьогодні реальністю – ось ті чинники, що 

зумовлюють неспокій, тривогу, невпевненість, страх, та 

підривають емоційне здоров‘я людей. Адже далеко не кожен 

здатен опанувати себе у цих умовах, допомогти самому собі 
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впоратися із несприятливим емоційним станом та підтримати 

рідних. Відтак батьки не здатні надати емоційну підтримку та 

допомогу дітям; дорослі діти не можуть підтримати літніх 

батьків. У зв‘язку зі збільшенням рівня тривоги наростає рівень 

агресії, збільшується кількість конфліктів. Окрім того, негативні 

переживання ослаблюють людину та роблять її більш вразливою 

до хвороб. В частини ж населення спрацьовує захисний механізм 

неприйняття, заперечення ситуації. З цієї причини люди 

нехтують рекомендаціями та правилами поведінки під час 

карантину. Це лише ускладнює ситуацію, тому щодня чуємо про 

нові «антирекорди» щодо кількості хворих. Відтак значущості 

набуває питання усвідомлення людиною власних емоційних 

станів та їх оптимізації, що є важливим у контексті збереження 

здоров‘я у цілому. 

Задля забезпечення чи збереження емоційної стабільності 

варто прислухатися до порад фахівців. Зокрема, О. Аврамчук [1] 

радить наповнити час «змістовними, ресурсними та ціннісними 

активностями» і не розпорошувати енергію на ті питання, які в 

даний час вирішити неможливо з об‘єктивних причин. Відчуттю 

контрольованості ситуації сприятиме і планування, наприклад, 

наступного дня чи тижня. З точки зору психолога, не варто 

планувати більше 4-5 справ на день. Пункти мають бути чіткими 

та досяжними для виконання. Фахівець наголошує також на 

небезпечності втечі в роботу, соцмережі, комп‘ютерні ігри, чи 

будь-що інше, оскільки створюється ілюзія псевдоконтролю. З 

одного боку, ви відволікаєтесь, та з іншого – відбувається 

загострення ситуації, оскільки буденні завдання не вирішуються 

та накопичуються. 

Ще одна порада щодо того, як зберегти емоційне здоров‘я 

стосується прокрастинації, тобто відкладання «на потім» завдань 

та справ. Відкладені завдання, як зауважує О. Аврамчук [1], 

окрім того, що можуть накопичуватися, ще й створюватимуть 

додаткову напругу, «когнітивне навантаження» та 

підживлюватимуть тривогу. Напруга та тривога також буде 

відчуватися якщо людина намагатиметься приховати свої емоції 

та переживання від оточуючих, або ж заперечуватиме їх. Адже 
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93 % впливу на людину здійснюють невербальні засоби 

взаємодії, а не слова. Тобто, якщо ми будемо мовчати про свій 

стан, свої страхи та переживання, ті хто поряд із нами все-рівно 

їх «зчитають» з нашої міміки, жестів, інтонації. Тоді ми не лише 

не допоможемо собі, а ще й збільшимо напругу у рідних, друзів 

чи знайомих. 

Погоджується з наведеними вище порадами та доповнює їх 

лікарка-психіатр О. Брезме [2]. Наголошуючи на важливості 

збереження енергії та віднайдення ресурсів для її поповнення, 

лікарка стверджує, що ресурсом, тобто тим, звідки ми черпаємо 

сили, може бути що завгодно: спорт, хобі, спілкування, чи, 

навпаки, можливість побути на самоті. Корисним для підтримки 

оптимального емоційного стану ресурсом може стати створення 

зручного простору для себе та оточуючих. Створити такий простір 

можливо просто прибравши у квартирі, на робочому столі, у 

шухлядах, зручно все облаштувавши. Така діяльність не лише 

відволіче, а й надасть відчуття впорядкованості та чіткості. Що 

стосується планування майбутнього та постановки цілей, то тут, з 

точки зору О. Брезме, варто правильно будувати мотивуючі 

твердження. Наприклад: «я роблю це тому що боюсь..», чи «тому 

що мені страшно (захворіти, залишитися без роботи, 

посваритися…)» варто замінити на «тому що хочу (бути 

здоровим, заробити грошей і щось придбати, зробити собі чи 

комусь подарунок, тощо)». О. Брезме поділяє бачення 

О. Аврамчука щодо важливості спілкування і обговорення з 

рідними чи друзями власних переживань та емоцій. Це допоможе 

залишитися у оптимумі, адже людина – соціальна істота. Якщо 

разом переживати проблему, говорити про свої почуття, 

вислуховувати та підтримувати інших – така поведінка допоможе 

відчути єдність з оточуючими, що й надасть емоційну силу.  

Разом із тим, задля збереження емоційного здоров‘я, людині 

варто обмежити надходження негативної інформації – 

дотримуватися так званої «інформаційної гігієни», а також 

дотримуватися чіткого режиму дня. Цю точку зору поділяють 

В. Аносова (див.[3]), С. Загурська (див. [3]), М. Ткалич [4]. 

Психологи радять обмежити час, присвячений перегляду новин та 
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спиратися лише на перевірені джерела. Неперевірена інформація, 

особливо, від людей схильних до паніки, може не просто 

підвищити у вас рівень тривожності, а й заразитися їх панічними 

настроями. Своєрідним фільтром для убезпечення себе від 

інформаційної атаки може стати критичне мислення, яке, окрім 

того, може додати холоднокровності в ситуації карантину. 

Важливо також не потрапити під вплив «токсичних персонажів», 

як називає їх М. Ткалич [4], тобто тих людей, які схильні до 

«накручування» самих себе та оточуючих. Якщо ви відчуваєте, що 

ваших сил не вистачить, щоби залишитися у оптимумі при 

спілкуванні з такою людиною та заспокоїти її, такого спілкування 

краще уникнути на певний час, або, принаймні, його обмежити. 

Встановленню відчуття безпеки та контролю над ситуацією 

сприятиме крім дотримання чіткого режиму дня, ще й  введення 

певних правил взаємодії у сім‘ї чи робочому колективі, як і їх 

чітке дотримання. Але важливо ввести їх через обговорення, по-

можливості врахувати побажань людей, яких ці правила 

стосуватимуться. Важливим також є дотримання здорового 

способу життя, робота над саморозвитком та самодисципліною. 

Але не варто забувати, що позитивні емоції та задоволення 

можна отримати «дозволивши» собі виділити час на перегляд 

улюбленого фільму, гортання сторінок улюбленої книги чи будь-

яке заняття, що принесе вам радість. 

Як бачимо, поради з приводу збереження емоційного 

здоров‘я під час карантину, є не занадто складними для 

виконання; дотримання їх під силу кожному. Дотримання їх 

може стати тією роботою над розвитком самодисципліни та 

самоконтролю, про що згадувалося вище. А, відтак, принести ще 

більше позитивних емоцій. Головне, пам‘ятати про те, що ви 

самі здатні бути відповідальними за власне емоційне 

благополуччя. 
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ВПЛИВ  ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Якісна освіта є запорукою майбутнього країни, важливою 

складовою її національної ідентичності та державного 

добробуту. Сьогодні завдання не тільки в тому, щоб дати 

молодому спеціалісту знання, а в тому, щоб сформувати потребу 

в них. Виховати прагнення до їх постійного оновлення, власного 

вдосконалення. Як свідчить міжнародна практика, сучасний 

фахівець у будь-якій сфері діяльності ефективно реалізує свої 

професійні здібності лише за умов засвоєння ним 

загальнолюдських цінностей, що формувалися попередніми 

поколіннями протягом століть. 

Створення конкурентоспроможної системи освіти – це 

вимога часу. 

Якість освіти, тобто якість підготовки фахівців, що базується 

на трикутнику знань – освіта–наука–інновації, визначається 

основними складовими: кого ми вчимо (якість абітурієнтів та 

контингенту студентів), хто вчить (якість кадрового складу), 

чого вчить (якість навчальних програм, наукове і методичне 

забезпечення) і на якій базі (рівень фінансового і матеріально-

технічного забезпечення). 

Сучасний ринок праці потребує нової концепції професійної 

підготовки фахівців, оскільки соціально орієнтований спосіб 

ведення виробництва й бізнесу передбачає якісно новий рівень 

професійної особистості. Нині відповідальність за результати 

своєї праці, уміння самостійно здобувати необхідні знання і 

творчо застосовувати їх на практиці є ключовими умовами 

професійного і кар'єрного зростання молодої людини. 
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Вища професійна освіта є фундаментальною складовою 

цілісної системи безперервної професійної освіти в сучасних 

умовах жорсткої конкуренції на ринку праці. Формування 

професійної мотивації студента є важливим фактором його 

конкурентності. Актуальність цієї проблеми посилюється в 

умовах системної суспільної кризи. Соціальна незахищеність та 

економічна нестабільність руйнує особистість та може 

викликати такі негативні явища, як алкоголізм, наркоманія, 

ігроманія тощо. Окрім цього, сучасні умови вступу до ЗВО 

інколи призводять до несвідомого і несамостійного вибору фаху 

молодою людиною. Тому процес формування професійної 

мотивації потребує корекції, управління та інтенсифікації 

педагогами, батьками, керівниками навчальних закладів і 

суспільством у цілому. 

Мотивом суспільного обов‘язку у виборі професії є 

усвідомлення студентом реальної суспільної користі від своєї 

участі в певній сфері діяльності, переживання особистої 

відповідальності за успішну працю, готовність до подолання 

можливих моральних і фізичних труднощів. 

Серед низки проблем, притаманних вищій освіті, визначають 

проблему доцільності досягнення високого рівня підготовки 

спеціаліста (на основі зусиль викладачів, студента, його батьків), 

оскільки в подальшому виникають утруднення із 

 працевлаштуванням молодого спеціаліста, , забезпеченням його 

соціальних і правових гарантій, які нині держава фактично не 

реалізує, попри декларування цього в законах. Звідси – плинність 

кадрів, небажання працювати за отриманим фахом і 

неможливість використати свої знання там, де це можна зробити 

найбільш ефективно, оскільки для цього немає умов [1, с. 102]. 

Навчання повинне забезпечуватися трьома компонентами: 

наявністю студента, слухача; наявністю науково-педагогічного 

складу; належною матеріально-технічною базою. Окрім цього, 

необхідно враховувати четверту складову – бажання студента 

навчатися, його мотивацією до навчання. Часто такої мотивації 

немає, оскільки сучасний студент не бачить перспектив 

використання здобутих знань, тобто можливості роботи за 
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спеціальністю в гідних умовах за достойну платню. Підвищення 

якості підготовки фахівця, формування у нього мотивації до 

безперервної професійної освіти як фактори забезпечення 

конкурентноспроможності країни на світовому рівні. 

У сучасному світі найрізноманітніших професій, коли 

вимоги до працівників швидко змінюються і багатьом з них 

декілька разів доводиться вирішувати проблему переходу до 

нової сфери діяльності, система профорієнтації має базуватися 

на підґрунті конкурентоорієнтованості та бути зв‘язувальною 

ланкою між людиною, ринком праці і підприємствами. 

Об‘єктивними факторами, які впливають на 

конкурентоорієнтованість молоді є: участь держави у 

профорієнтації та працевлаштуванні; стан ринку праці; стан 

ринку освітніх послуг; середній рівень заробітної плати; до 

суб‘єктивних належать: наявність та реалізація особистого плану 

життя; активне навчання та самонавчання; розвиток 

підприємницьких здібностей, засвоєння професійної діяльності 

та подальше постійне її вдосконалення; самоконтроль та 

самодисципліна; постійне прагнення бути успішним; 

забезпечення свого благополуччя [2, с. 47]. 

Вагому роль в системі критеріїв оцінки 

конкурентоспроможності фахівця, посідає відокремлена від 

складових компонента — вартість послуг праці. Розмір 

заробітної платні структура соціального пакету, яку бажає 

отримати фахівець, все це безпосередньо впливає на 

затребуваність фахівця. Споживач бажає отримати робітника, що 

найбільш відповідає його уявленням, витрачаючи на його 

утримання мінімальну кількість коштів. Однак не дивлячись на 

це, ступінь впливу даного критерію на споживчу оцінку 

конкурентоспроможності є невеликим у порівнянні з якісними 

характеристиками фахівця [3, с. 35]. 

Отже, курентоспроможність фахівця включає в себе широке 

коло складових та формується під впливом як особистісних, так і 

загальнонаціональних чинників. Основні конкурентні переваги 

фахівця закладаються саме в системі освіти та формуються під її 

впливом протягом всього життя. 
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В останні десятиліття в нашій країні відбулися помітні зміни, 

спричинені суперечливими економічними й соціокультурними 

умовами, зокрема змінилися державна ідеологія, виховні ідеали. 

Виклики нинішнього суспільства, зумовлені процесами 

інформатизації, верховенства матеріального над духовним, 

втрати людиною справжніх життєвих орієнтирів, зумовлюють 

необхідність розвитку моралі підростаючого покоління. Тобто, 

пріоритетом стає формування потреби особистості у 

неперервності освіти, постійному оновленню знань, вмінь, 

розвитку духовності й професійної компетентності [1]. Зазначене 

обумовлює необхідність пошуку та використання таких моделей 

організації навчання, які можуть забезпечити вільний доступ до 

освітніх послуг у будь-який час і з будь-якого місця перебування 

здобувачів вищої освіти і можуть забезпечити своєчасну 

підтримку студентської молоді у навчанні. Саме це сприятиме 

розвитку особистості й становленню освіти як соціальної 

цінності. 

Аналіз стану розвитку християнської моралі молодих 

науковців в системі університетської освіти у наукових джерелах 

свідчить, що підготовка фахівців з християнської педагогіки 

тільки починає розроблятися, нагальною потребою є: 

формулювання концептуальних засад формування змісту 

навчання, пошук механізмів оптимальної інтеграції інноваційних 
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технологій навчання в систему підготовки здобувачів вищої 

освіти, визначення дієвих механізмів управління якістю надання 

освітніх послуг в цієї сфері тощо. Сутнісні характеристики 

змісту підготовки за освітньо-професійною програмою 

«Християнська педагогіка» обґрунтовані на підставі робіт таких 

науковців як І. Бех, М. Гриньова, М. Євтух, В. Жуковський, 

О. Кислашко, О. Рогова, І. Сіданіч, Г. Шевченко та ін. 

Підготовка майбутніх викладачів з християнської педагогіки 

здійснюється відповідно до чинної нормативної бази і має на 

меті підготовку фахівців нової генерації, які здатні до 

генерування ідей інноваційної діяльності та працювати в умовах 

невизначеності та здійснювати дослідницьку роботу. Крім того, 

провідним завданням є формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти з християнської педагогіки навичок здійснення 

професійної діяльності на християнських цінностях для 

становлення їх християнських та громадянських 

компетентностей [3]. 

Забезпечення якості освітнього процесу в системі 

університетської освіти цілком залежить від наявного 

інформаційно-освітнього середовища для здобувачів вищої 

освіти, яке передбачає створення певних освітніх порталів, де 

повинна розміщуватися різноманітна навчальна інформація, 

інформаційно-методичні матеріали для проведення навчальних 

занять, електронна бібліотека, тощо. Крім того, для поточного 

відстеження та коригування процесу необхідно мати інформацію 

про стан її перебігу, тобто необхідно мати певний оперативний 

зв‘язок між тими, хто навчає і тими, хто навчається. 

Необхідно зазначити, що в магістратурі «Християнська 

педагогіка» ННІМП Університету менеджменту освіти 

здобувають вищу освіту представники різних віросповідань. У 

змісті професійної підготовки є навчальна дисципліна «Основи 

християнської педагогіки» (5 кредитів), яку здобувачі другого 

рівня вищої освіти вивчають два семестри. Провідними 

завданнями опанування цією дисципліною є: християнська 

духовність та теологія, котрі надають підґрунтя для формування 

духовно-етичних та моральних якостей майбутніх викладачів 
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християнської педагогіки у вищій школі; формування та 

розвиток певних компетентностей з питань християнської 

педагогіки шляхом вивчення теоретичних основ та проходження 

асистентської практики; ознайомлення із сучасним станом 

гуманітарної сфери України, з нормативними документами з 

питань функціонування системи освіти взагалі та викладання 

предметів духовно-морального спрямування зокрема в закладах 

освіти. Провідними завданнями цієї дисципліни є: формування 

сенсожиттєвих цінностей та моделей життєдіяльності 

особистості у суспільстві; формування навичок використання 

методик й технологій викладання предметів духовно-морального 

спрямування та проведення заходів залучаючи батьків, педагогів, 

громадськість та інших стейкхолдерів, розвиток прийомів 

інноваційної співпраці між суб‘єктами творчої діяльності. 

Саме вирішення цих завдань сприятиме відродженню 

загальнолюдських та національних цінностей в умовах 

розбудови ринкової економіки й забезпечить розуміння 

майбутніми викладачами педагогіки вищої школи сутності 

християнської традиції, особливостей християнського 

виховання, враховуючи духовно-моральні проблеми 

українського суспільства та відмінності етичних настанов в 

інших релігійних віровченнях [4]. Підкреслимо, що у наслідок 

виконання поставлених завдань досягаються заплановані 

результати навчання, які, за своєю суттю, є сукупністю знань, 

умінь, навичок та набутих компетентностей, що сформовані у 

студента після опанування ним певною освітньою програмою. 

Підкреслимо, що наприкінці навчання (за 1,5 роки навчання) у 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з 

християнської педагогіки має бути сформовано інтегральну 

компетентність, загальні компетентності та спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності. Зміст підготовки ґрунтується у 

площині поєднання трьох предметних полів, а саме: 

християнська педагогіка, християнська психологія та біблійно-

теологічні науки. 

Опанування змістом цієї навчальної дисципліни передбачає 

складання термінологічного словника. Здобувачам надається 
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завдання загальноприйняті в педагогіці терміни 

охарактеризувати на біблійній основі. Здобувачі разом із 

викладачем у групі в Viber обговорюють можливі варіанти та 

оцінюють кращі варіанти виконання цього завдання. Тобто, 

використання мобільного навчання сприяє спільній роботі 

здобувачів вищої освіти, надає нові можливості щодо 

пролонгованого постійного навчання як у межах так і поза 

межами університету, що сприяє більш ґрунтовному 

осмисленню певних категорій та формуванню стійкого знання 

шляхом їх обговорення в online. Забезпечується безперервність 

навчання через мотивування процесу пізнання. Також, необхідно 

зазначити про зміну ролі викладача: він переходить від 

транслятора інформації до фасилітатора, який організовує та 

підтримує студентів та сприяє колективному розв‘язанню 

навчальних проблем у груп.  

Пріоритетним напрямком стає поглиблення конструктивного 

діалогу та розроблення нових наукових напрямків співпраці між 

представниками богословської та світської науки, який можна 

вести в соціальних мережах та під час проведення навчальних 

занять в мережі Інтернет. Крім того, нагальною потребою стає 

підготовка електронних підручників та навчально-методичних 

посібників, які, б з одного боку, враховували християнські 

традиції, а з іншого, тенденції розвитку сучасної науки та 

сприяли б розвитку професійної компетентності сучасного 

викладача християнської педагогіки у вищій школі. 

Підкреслимо, що вкрай актуальним є розроблення е-технологій 

оцінювання рівня навченості здобувачів вищої освіти та стану 

формування їх професійної компетентності з подальшою 

інтерпретацією результатів та надання рекомендацій щодо 

покращенню стану цього процесу в автоматичному режимі. 

Використання комунікаційних каналів Інтернет сприятиме 

пошуку нових шляхів до пізнання Істини, знаходженню ключів 

до сердець та розуму як студентської молоді так і суспільства в 

цілому. Розбудова національної системи вищої освіти на 

інтеграції християнських цінностей та сучасних інформаційних 

технологій забезпечить успішність виконання священної місії 
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сучасної освіти щодо формування і розвитку християнської 

моралі, інтелектуального потенціалу шляхом всебічного 

розвитку людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства. 

Список використаних джерел: 

1. Верховна Рада України. (2014, Лип. 01). Закон України 

№ 1556-VII, «Про вищу освіту»: [Електронний ресурс]. 

Доступно:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Slyvka, B. S. (2019c). Canonical and pedagogical Guarantee 

of human Rights Realization. Human rights: the globalization 

dimension. (р. 82–104). Praha, Check Republic: Publishing house 

Education and Science s.r.o.  

3. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», офіційний 

сайт. [Електронний ресурс]. Доступно: 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-

zaklad/o-kafedhi 

4. Сіданіч І.Л. «Управління підготовкою майбутніх 

викладачів християнської педагогіки у вищій школі», Еlectronic 

journal «The theory and methods of educational management», Edit. 

2(16), 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: 

http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-

methods-of-educational-management-edition-2-16-2015 



187 

СЕКЦІЯ 6. 

ТУРИЗМ 

ЮРОВЧИК  В. Г. 

Кандидат географічних наук, 

викладач з базової та фундаментальної підготовки 

Луцький коледж рекреаційних технологій і права, 

м. Луцьк, Україна 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В 

УКРАЇНІ 

Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і 

культури сучасної людини є її любов до рідного краю, його 

безцінних багатств, глибока шана до віковічних традицій свого 

народу. 

Вивчення рідного краю, збирання краєзнавчого матеріалу 

сприяє розвитку й удосконаленню дослідницьких умінь і 

навичок. Краєзнавчий матеріал – необхідний компонент 

шкільних курсів географії. Багато явищ навколишньої природи 

добре відомі дітям з повсякденного життя. Тому географічні 

поняття, які вони засвоюють на прикладі рідного краю. Стають 

найбільш переконливими, легко запам‘ятовуються. Зв‘язок з 

природним оточенням посилює практичну спрямованість 

викладання. У дітей проявляється інтерес до екологічних і 

соціально-економічних проблем. Природа своєї місцевості – це 

та «навчальна лабораторія», яка потрібна географу в тій же мірі, 

як фізику чи хіміку шкільна лабораторія по їх предмету. 

Знання рідного краю не просто збагачує і звеличує людину, 

воно служить своєрідним містком, що єднає покоління минулі з 

поколіннями прийдешніми. К.Д. Ушинський говорив: «Як немає 

людини без самолюбства, так немає людини без любові до 

батьківщини». Отже у краєзнавстві відомий педагог вбачає 

могутній засіб вивчення країни.  

Поняття "краєзнавство" в різні часи мало різне значення. 



188 

У краєзнавстві К. Д. Ушинський вбачав могутній засіб 

вивчення країни. "Як немає людини без самолюбства, так 

немає людини без любові до батьківщини". Навчання географії 

на місцевому матеріалі, провісником якого був                           
К. Д. Ушинський, дало поштовх до зародження 

батьківщинознавчого напрямку в географії, який став основою 

сучасного краєзнавства. 

"Зоряним" часом розвитку краєзнавства були 20-30-ті pp. 

XX ст. У цей час розквітнув талант видатного вченого-

енциклопедиста, академіка С. Л. Рудницького (1677-1938 pp.), 

який по праву вважається фундатором української географії і 

наукового географічного краєзнавства. У своїх працях учений 

визначав Україну як цілісну географічну одиницю, розробив 

план дослідження та вивчення її географії в усіх аспектах. 

С. Рудницький радив починати географічне вивчення свого краю 

з краєзнавства, а на його основі здійснювати вивчення 

початкового курсу географії України.  

Творчо розвиваючи спадщину С. Рудницького, сучасні 

українські вчені Я. Жупанський і В. Круль [1] розглядають 

національне краєзнавство як цілісну, нерозривну і відкриту 

систему, яка функціонує у світі тривимірних моделей:  

- простір (географічне краєзнавство);

- час (історичне краєзнавство);

- соціум (соціальне краєзнавство).

Усі названі компоненти притаманні туристичному 

краєзнавству. Останній виступає інтегруючою похідною 

активної соціальної функції людини. Воно включає літературне, 

мистецьке, архітектурне, етнографічне краєзнавство тощо. 

Об'єднуючим елементом тут є початковий елемент - територія. 

Таким чином, географічне краєзнавство є стрижнем 

національного краєзнавства. 

Питання історії туристичного краєзнавства, еволюції його 

теоретичних і прикладних напрацювань та напрямків розвитку 

нині розробляються цілою низкою українських вчених, з яких 

найбільш значний доробок мають представники різних наукових 

шкіл краєзнавства, зокрема, Жупанський Я.І. [1], Круль В.П. [1], 
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Костриця М.Ю. [2, 3, 4], Тімець О. [7], Шищенко П. [8] та ряд 

інших дослідників. 

Туристично-краєзнавчі дослідження є важливим джерелом 

формування наукової фактологічної бази географії, історії, 

етнографії, дидактики, методики викладання шкільних курсів і 

курсів ВНЗ, поповнення музейних експозицій, змістовного 

насичення наукових і популярних видань. У процесі краєзнавчої 

діяльності студенти на основі вивчення компонентів природи, 

природних комплексів і ресурсів, результатів господарської 

діяльності поселень формують географічні і суспільно-економічні 

поняття, накопичують дані для узагальнень, розвитку уявлень про 

систему складових географічного простору рідного краю.  

Об'єктами краєзнавчого інтересу виступають ТРС 

локального рівня. Зокрема, до них слід віднести такі 

таксономічні одиниці національного рекреаційно-туристичного 

комплексу: 

- рекреаційно-туристичний центр (наприклад, Львів, 

Моршин , Славське); 

- рекреаційно-туристичний вузол (наприклад, Східницько-

Трускавецький, Поляна-Свалявський, Євпаторійсько-Сацький); 

 - рекреаційно-туристичний підрайон (наприклад, Велика 

Ялта, Арабатська стрілка, Свидовецький масив, Сатанівські 

Товтри, Гологори й ін.). 

Предметом дослідження туристичного краєзнавства 

виступають окремі складові туристично-рекреаційного 

потенціалу краю - природні рекреаційні ресурси (мінеральні 

води, клімат, озера тощо), ступінь їх освоєння і характер 

експлуатації, пам'ятки історії і культури, туристичні заклади та 

інші об'єкти туристичної інфраструктури, а також різноманітні 

аспекти розвитку туристичного руху в краї.  

Іншими словами, об'єктом дослідження є рідний край через 

призму його туристичної самобутності. Характерними об'єктами 

національного туристичного краєзнавства виступають терени 

окремих одиниць адміністративно-територіального поділу 

держави, історичні й етнографічні краї (Волинь, Бойківщина, 

Гуцульщина, Слобожанщина тощо), біосферні заповідники 
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(Східні Карпати, Дунайський тощо), національні природні парки 

(Шацький, Карпатський, Подільські Товтри й ін.), ландшафтні 

парки (Меотида, Каньйон Дністра тощо), історико-культурні 

заповідники (Поле Берестецької битви, Древній Галич й ін.) 

тощо. 

Похідними (тобто об'єктами нижчого рангу) основного 

дослідницького об'єкта туристичного краєзнавства виступають 

окремі територіальні одиниці досліджуваного краю, які 

вирізняються за характером наявних рекреаційних ресурсів, 

ступенем туристичної спеціалізації господарства та специфікою 

розвитку в їх межах туристики. Такі низові об'єкти дослідження 

у рекреалогії (і рекреаційній географії) отримали назву 

територіальні рекреаційні системи. 

Туристичне краєзнавство на сучасному етапі розвитку 

продуктивно "виходить за межі" дослідницького арсеналу 

рекреаційної географії й послуговується цілою низкою 

міждисциплінарних методичних підходів: геомаркетингового, 

соціокультурного, історико-геохронологічних зрізів, еколого-

економічного, геополітичного та багатьох інших; що саме по 

собі ставить туристичне краєзнавство на якісно новий рівень 

глибинного пізнання території (краю) у контексті її 

туристичного загосподарювання, генерування, розподілу й 

адсорбції туристичних потоків, творення самобутнього 

туристичного іміджу (ореолу привабливості) тощо. 

Висновок. "Отже, визначивши перелік об'єктів дослідження 

українського краєзнавства - країв, надзвичайно важливим 

видається окреслення їхніх меж (як предмет дослідження). Тим 

більше, що ці межі змінюються в часі. Це завдання визначальне, і 

ним має займатися окремий розділ національного краєзнавства - 

хорологічне краєзнавство. Тому об'єктом дослідження його є 

предмет дослідження національного краєзнавства загалом". 
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