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РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, 

САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

 

§ 1.1 ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА 

НОВИМИ ПРАВИЛАМИ 

 

Вступ. Відповідно до закону «Про Всеукраїнський 

перепис населення», прийнятного у 2000р.,  перепис населення 

- періодичне суцільне державне статистичне спостереження, 

що включає в себе збирання демографічних і соціально-

економічних даних, які на встановлену дату характеризують 

чисельність та склад населення країни, а також оброблення, 

узагальнення, поширення та використання його результатів. 

Переписна документація - сукупність бланків, які 

заповнюються тимчасовим переписним персоналом у процесі 

підготовки, проведення Перепису населення та оброблення 

його результатів. До переписної документації належать 

переписні листи, списки проживаючих у приміщенні, довідки 

про проходження Перепису населення тощо. Програма 

Перепису населення - перелік запитань щодо характеристики 

фізичних осіб, домогосподарств, а також житлових приміщень, 

в яких вони проживають, за ознаками, встановленими 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері статистики [1]. 

Виклад основного матеріалу. Потреба в обліку 

населення виникла у далекій давнині. Вона була пов'язана з 

політичними, господарськими і воєнними потребами 

стародавніх держав, яким потрібні були відомості про кількість 

населення, яке здатне платити податки або може бути 

призваним в армію. 

Перші спроби перепису населення України (в сучасних 

територіальних межах) відбувалися з метою визначення данини 

з земель і датуються середньовіччям. У Русі-Україні в Х ст. 

одиницею обліку податного населення і видом стародавнього 

податку був «дим», який обчислювався за кількістю печей і 

димарів у кожному домогосподарстві. «Дим» замінила інша 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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одиниця обліку платників княжої податі — «рало» (знаряддя 

оранки типу примітивного плуга). Пізніше одиницею 

обкладання податком став плуг. Вона називалась  «поплужне». 

За часів татаро-монгольського іга для визначення розмірів 

данини обліки людності проводились за вимогою татарських ханів. 

Такі обліки були проведені у  1245,  1257,  1259  1273  роках. Їх 

проводили «обчислювальники»  — спеціально призначені люди. За 

даними цих переписів, населення Русі нараховувало тоді близько 

10 мільйонів осіб. 

За часів  Литовсько-Руської держави  одиницею 

оподаткування, а отже й обліку платників податків, було 

«дворище». Вона не мала сталого розміру і залежала від 

кількості вільних ґрунтів навколо. З часом була введена нова 

одиниця обліку — «волока». Згідно з «Уставом на волоки 

Господаря его милости во всем великом княжении Литовском» 

(1557 рік), кожне селянське господарство діставало «волоку», 

яка рівнялась 19,5 десятини. У Речі Посполитій з метою 

отримання інформації для податного обкладання проводились 

«люстрації» — періодичні описи державних маєтностей для 

визначення їхньої прибутковості, а також облік переважно 

сільського населення і то лише того, яке оподатковувалось та 

несло інші повинності. 

Під час визвольної війни українського народу під 

проводом Богдана Хмельницького вперше облік людності 

проводився українською державою. За наказом гетьмана у 1649 

році був здійснений перепис козацького стану. Перший облік 

людності на Лівобережній Україні після поділу України ще до 

Андрусівської угоди був проведений на початку 1666 року 

московськими переписувачами, яких закликав в Україну разом 

із московськими воєводами і військом гетьман Лівобережної 

України Іван Брюховецький. 

Російський імператор Петро I видав наказ від 26 

листопада 1718 року запровадивши державні ревізії, їх було 10 

з 1719 по 1858 роки. (1763 році відбулося остаточне 

закріпачення селян за місцем прописки). 

Перший     в     Російській    Імперії    загальний     перепис 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1245
https://uk.wikipedia.org/wiki/1257
https://uk.wikipedia.org/wiki/1259
https://uk.wikipedia.org/wiki/1273
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1557
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
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населення в сучасному розумінні цього слова відбувся 9 

лютого 1897 року. Він охопив також територію двох сучасних 

західних областей — Волинської і Рівненської та колишніх 

Кременецького і Хотинського повітів. Цей перепис був уже 

переписом у сучасному його розумінні. 

Перший загальний перепис населення в радянські часи 

відбувся станом на 17 грудня 1926 року. Подальші успішні 

переписи відбувалися станом на 17 січня 1939 року, 15 січня 

1959 року, 15 січня 1970 року, 17 січня 1979 року і 12 січня 

1989 року. Після Другої світової війни в Україні проведено 

чотири радянські переписи: 1959, 1970, 1979, 1989 років [2]. 

5 грудня 2001 року в Україні  відбувся  перший 

Всеукраїнський перепис населення. Наступний, другий 

перепис, переносився 5 разів (з 2011 на 2012, 2013, 2016, 

2020 та 2023 роки та ще не був проведений [3]. 

Перепис населення Російською Федерацією у тимчасово 

окупованому Криму проходив з 14 по 25 жовтня 2014 року у 

зв'язку з анексією Криму та, з точки зору влади Російської 

Федерації, входженням Республіки Крим та міста федерального 

значення Севастополя до складу Російської Федерації [2]. 

За встановленою практикою і згідно з 

рекомендаціями Організації Об'єднаних Націй переписи 

населення у більшості країн світу проводяться раз на десять 

років світу в рік, що закінчується на нуль або близький до 

нього. Принципи та рекомендації ООН визначають, що саме 

переписи населення є унікальним джерелом соціально-

демографічних даних та дозволяють отримати найдетальнішу 

інформацію щодо різноманітних характеристик населення як 

на загальнодержавному та регіональному рівні, так і 

міжнародному. 

Наразі статистична інформація, сформована за 

результатами  Всеукраїнського перепису населення у 2001 

році, втратила актуальність. У зв'язку з цим необхідно 

удосконалити законодавство в галузі статистики відповідно до 

сучасної правової системи України, зокрема, для проведення 

Всеукраїнського перепису населення. Удосконалення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1926
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1959
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1959
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_(1959)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1970&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1979&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_(1989)
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%83_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%83_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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законодавства у сфері статистики зумовлює необхідність 

розробки нових механізмів та їх впровадження з урахуванням 

практичного досвіду у державній статистичній діяльності.  

З  метою  посилення  захисту  персональних  даних  під  

час  проведення Всеукраїнського перепису населення збирання 

основних первинних (персональних) даних здійснюватиметься 

з урахуванням вимог до обробки персональних даних, 

установлених законодавством про захист персональних даних. 

Також не врегульовано питання щодо опитування 

респондентів, які є малолітніми та неповнолітніми особами. 

Неврахування такої інформації під час Перепису призведе до 

неповної статистичної інформації про кількість населення.  

Відповідно до статті 8 Закону України "Про 

Всеукраїнський перепис населення" перепис здійснюється 

шляхом безпосереднього відвідування  житлових будинків 

тимчасовим переписним персоналом і заповненням ним 

переписної документації та отриманням письмових (усних) 

відповідей  респондентів на запитання згідно з програмою 

Перепису населення. Вищенаведеними методами Перепису 

населення не передбачено використання сучасних технологій, 

електронних інформаційних ресурсів.  

Установлення в Законі чітких вимог для тимчасового 

переписного персоналу сприятиме захисту респондентів від 

протиправних посягань.  

Для удосконалення правових, організаційних основ 

здійснення державної статистичної діяльності, зокрема, 

проведення Всеукраїнського перепису населення, виконання 

Указу Президента України від 29 липня 2019 року № 558/2019 

"Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та 

юридичних осіб до електронних послуг", виконання підпункту 

4.1 "Ефективне врядування" пункту 4 довгострокових 

пріоритетів Програми діяльності Уряду,  затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 

року № 471 було розроблено та за реєстрова 

19.02.2021р. у Верховній Раду проект закону України 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо державної  
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статистичної діяльності" [4]. 

Проєктом Закону пропонується внести зміни до законів 

України "Про державну статистику", "Про Всеукраїнський 

перепис населення" та інших законодавчих актів, а саме:  

установити    періодичність    проведення Всеукраїнського    

перепису населення не рідше одного разу на десять років. Дата й 

термін проведення Перепису визначатиметься Кабінетом 

Міністрів України; 

отримувати дані для Перепису пропонується сучасними 

методами, зокрема заповнення респондентами переписної 

документації за допомогою спеціального програмного 

забезпечення в Інтернеті,  використання національних 

електронних  інформаційних ресурсів (систем).   

Закріплюються за центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері статистики 

повноваження одержувати від державних органів з 

національних електронних інформаційних ресурсів (систем) у 

межах програми Перепису населення дані, необхідні для 

проведення Перепису населення, а також збирати, обробляти, 

зберігати дані респондентів з дотриманням вимог 

законодавства України про захист інформації  

Статтю 9 Закону України "Про Всеукраїнський перепис 

населення" доповнено вимогами до тимчасового переписного 

персоналу, що гарантуватиме  респондентам доброчесність 

залученого персоналу. Зокрема, не можна залучати до 

виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням 

Перепису населення та обробленням його результатів, 

громадян України, які: за рішенням суду визнані недієздатними 

або дієздатність яких обмежена; мають хронічні психічні чи 

інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених 

їм робіт; мають судимість за вчинення кримінального 

правопорушення, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої 

особи).  

Доповнено положеннями, які гарантуватимуть захист прав 

респондентів   на   повагу   до   приватного   і  сімейного життя. 
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Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які 

залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, 

оброблення, узагальнення, поширення та використання його 

результатів, винні у порушенні вимог законодавства про захист 

персональних даних, несуть  цивільно-правову, адміністративну 

та кримінальну відповідальність відповідно до закону. 

Рішення, дії чи бездіяльність тимчасового переписного 

персоналу, інших працівників, залучених до підготовки і 

проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, 

поширення та використання його результатів, можуть бути 

оскаржені респондентом у визначеному законом порядку. 

Крім того, відповідно до статті 355 Розділу V Глави 5 

"Статистика" сторони Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС передбачили, що стабільна, ефективна та професійно 

незалежна національна статистична система вироблятиме 

необхідну для громадян, суб'єктів господарювання й органів 

управління в Україні та ЄС інформацію, надаючи їм 

можливість приймати на її основі виважені рішення. 

Національна статистична система має ґрунтуватися на 

фундаментальних принципах ООН щодо офіційної статистики 

з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, зокрема Кодексу 

норм європейської статистики, з метою гармонізації 

національної статистичної системи з європейськими нормами 

та стандартами. Положення в проєкті Закону, які 

гарантуватимуть захист прав респондентів на повагу до 

приватного і сімейного життя відповідають принципу № 5 

"Статистична конфіденційність" Кодексу норм європейської 

статистики. Проведення Перепису населення охоплюючи 

демографічні та соціально-економічні характеристики 

населення країни, також відповідає положенням Регламенту 

Комісії (ЄС) від 22 березня 2017 р. № 2017/543 про 

встановлення правил застосування Регламенту (ЄС)                  

№ 763/2008 Європейського Парламенту та Ради з переписів 

населення та житлового фонду в частині технічних 

специфікацій ознак та їх рівнів деталізації [4; 5; 6]. 

Висновки.   Таким      чином     мета     проєкту    закону – 
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осучаснення правових, організаційних умов для отримання 

органами державної статистики об'єктивної статистичної 

інформації, зокрема про соціально-демографічний стан 

населення країни. Одержання такої інформації допоможе дати 

оцінку ефективності проведених державних реформ, 

підвищити якість прогнозування соціально-економічного 

розвитку країни та вносити необхідні корективи до відповідних 

державних політик. 
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1.2 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Вступ. Сучасний соціум з характерним для нього 

високим темпом соціокультурних змін ставить перед 

теоретичною й емпіричною соціологією низку нових проблем. 

Зокрема, соціологія управління стикається з новими 

теоретичними та практичними завданнями. У зв'язку з цим все 

більш актуальним стає соціологічне переосмислення ролі 

соціального управління, в тому числі, самоврядування як однієї 

з його форм. Самоврядування розвивається сьогодні практично 

у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Воно нерозривно 

пов'язане з процесами оновлення, модернізації соціального 

життя і є однією з необхідних форм управлінської діяльності, 

тобто свідомого і систематично перетворюючого впливу на 

спільність людей з метою вдосконалення і розвитку 

суспільства. 

Осмислення ролі соціального управління, в тому числі 

самоврядування, представляється особливо актуальним в тих 

випадках, коли науковий аналіз стикається з проявами 

бюрократизації структур інституційної влади. Управлінська 

діяльність професійної бюрократії стає одним з характерних 

ознак сучасного складного соціуму. Соціологія управління, 

аналізує, з одного боку, ефективність функціонування 

професійної бюрократії та вивчає питання становлення нової 

державності, з іншого боку, вона не може не спиратися на 

актуальні дослідження ролі місцевого самоврядування, що 

координує вирішення поточних питань у повсякденному житті 

й забезпечує узгодження інтересів конкретних людей зі 

загальнодержавними завданнями в рамках руху до підвищення 

рівня і якості життя в муніципальних утвореннях. У зв'язку з 

цим соціологічне вивчення ролі місцевого самоврядування 

набуває фундаментальне значення для наукової оцінки 

управлінської ефективності всіх рівнів влади 

(загальнодержавного, регіонального, муніципального). 
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Актуальним представляється і концептуальне осмислення 

різноманітних форм й етапів історичного розвитку місцевого 

самоврядування. Вивчення соціальної практики місцевого 

самоврядування, соціологічне узагальнення його історичної 

конкретики, аналіз специфічних рис, можливостей розвитку, 

які перебувають в залежності від історичних і соціальних 

передумов, сприяють оновленню загального соціологічного 

знання і уточненню окремих соціологічних теорій, що 

інтерпретують проблеми соціального регулювання. 

Для сучасної України актуальним залишається і науковий 

аналіз ситуації протиріччя між об'єктивною необхідністю 

подальшого розвитку місцевого самоврядування та низьким 

рівнем соціальної активності населення. Розробка комплексних 

заходів, які дозволять стимулювати активність пересічних 

жителів, підвищити ступінь їх участі в соціальному 

регулюванні муніципального рівня, – є складовою частиною 

наукового підходу до вирішення широкого спектра соціально-

економічних, соціально-політичних і культурних проблем 

сучасного українського суспільства. 

Дослідження місцевого самоврядування як соціального 

інституту і соціально-історичного явища має міцні наукові 

традиції. Систематичне вивчення практик місцевого 

управління почали французькі просвітителі і англійські 

ліберали в XVIII - першій половині XIX ст., а також їх 

послідовники в інших західноєвропейських країнах в XIX - 

початку XX ст. (А. Токвіль, Дж. Ст. Мілль, Дж. Локк,               

О. Лабанд, О. Гірке, А. Шеффле, Р. Гнейст, Л. Штейн,               

Г. Еллінек) [1]. 

Аналіз форм і практик місцевого самоврядування в 

розвинених європейських країнах ХХ ст., спроби визначити 

сферу його діяльності, закономірності та принципи його 

функціонування, розмежувати повноваження і компетенцію 

державної влади, з одного боку, і місцевого самоврядування, з 

іншого, знайшли своє відображення в працях: Л. Шарпа [2],     

С. Дункана та М. Гудвіна [3], Н. Бреннера [4], Г. Стокера [5],                   

М. Голдсміта та Е. Пейджа [6], Дж. Чандлера [7] та інших. У 
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межах сучасної вітчизняної державно-управлінської науки 

проблеми місцевого самоврядування стали об'єктом дослідження 

багатьох науковців, насамперед:     М. Баймуратова [8], П. Ворони 

[9, 10 ], О. Дробота [11], І. Козюри [12], О. Лазора [13],                       

В. Мамонової [14], С. Саханєнка [15], Ю. Шарова [16] та інших. 

Мета дослідження, результати якого викладені в цій 

публікації полягала в тому, щоб сформувати й науково, на 

основі критичного аналізу наукового доробку зарубіжних та 

вітчизняних дослідників, обґрунтувати концептуальне бачення 

перспектив розвитку публічного муніципального управління в 

Україні,для чого вирішувалися наступні наукові завдання: 

 виявити специфічні риси, притаманних сучасному 

стану публічного місцевого самоврядування в Україні; 

 узагальнити кращі сучасні зарубіжні практики 

інноваційного розвитку публічного місцевого самоврядування; 

 виділити перспективні напрями розвитку публічного 

місцевого самоврядування в Україні. 

Виклад основного матеріалу. 

1. Проблеми муніципального управління в сучасній 

Україні. 

Критичний аналіз наукового доробку зарубіжних та 

вітчизняних дослідників дозволяє виділити низку специфічних 

рис, притаманних сучасному соціальному стану місцевого 

самоврядування, насамперед: 

1. Теоретичний аналіз західних концепцій інституційної 

місцевої влади дозволяє виділити два підходи до осмислення її 

структури і функцій. В рамках першого (основного) підходу 

місцеве управління утворює самостійний інститут, що 

формується населенням території, і носить мережевий, 

неієрархічні характер. В рамках другого підходу (державної 

теорії самоврядування) органи місцевого самоврядування є 

представниками центральної влади та включені в єдину 

ієрархію владних структур. 

2. Місцеве самоврядування є первинною практикою 

соціального регулювання і може бути засноване як на 

формальному (інституціональному) управлінні, так і на 
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неформальній (соціальної) влади локальних еліт. Соціологічне 

узагальнення історичних форм місцевого самоврядування в 

Україні дозволяє виділити два ідеальних типи формальної 

(інституційної) влади місцевого рівня: розподільчо-

демократичний і центристсько-авторитарний.  

3. Модернізація   процесів     місцевого    самоврядування     

пов'язана з посиленням неформальній (соціальної) влади 

місцевих еліт і переходом від центристського до розподільного 

типу інституційного самоврядування. Подібні трансформації 

каталізуються інформатизацією соціального середовища 

локальних спільнот. Модернізація місцевого самоврядування в 

умовах інформатизації соціального середовища локальних 

спільнот передбачає розвиток, якісне вдосконалення, 

радикальне посилення за допомогою сучасних інформаційно-

технологічних засобів когнітивних соціальних структур і 

процесів. Одним з можливих напрямів модернізації місцевого 

самоврядування є розвиток on-line комунікації з метою 

підвищення кореляції між макрорівнем прийняття державних 

рішень і макрорівнем локальних взаємодій. 

4. Соціальна активність населення стає одним з ключових 

чинників соціально-ефективної діяльності інституту місцевого 

самоврядування і безпосередньо впливає на вирішення 

соціально значущих завдань у муніципальних утвореннях. З 

точки зору реальної участі людей у вирішенні соціальних 

проблем локального співтовариства, соціальна активність 

населення може бути диференційована на орієнтований і 

виконавський рівні. На орієнтованому рівні відбувається 

процес формування установки на особисту участь у вирішенні 

соціальних питань місцевої громади. На виконавському рівні 

фіксується участь у місцевому самоврядуванні. Ступінь 

активності населення служить показником ефективності 

місцевого самоврядування, успішності соціального 

регулювання, формування соціального капіталу локальних 

спільнот. 

5. Саме накопичення соціального капіталу місцевих 

спільнот є специфічною функцією місцевого самоврядування. 
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Тут варто розрізняти два типи соціального капіталу – 

когнітивний і структурний. Когнітивний тип включає в себе 

довіру, взаємовідповідальність, солідарність – найважливіші 

цінності, властиві членам локального співтовариства. 

Структурний соціальний капітал локальних спільнот об'єднує 

композицію і практику інститутів локального рівня, які є 

інструментами розвитку місцевих громад. Зокрема, 

соціологічне дослідження соціального капіталу місцевих 

громад включає в себе вимір наступних показників: рівня 

життя населення, якості життя населення, готовності місцевого 

населення до самоврядування і самоорганізації, участі 

населення в управлінні. 

6. Розвиток формального і неформального місцевого 

самоврядування є ефективним інструментом модернізації 

суспільства. Зміна для суб'єкта логіки управління на 

інтерсуб'єктивності характер мережевої взаємодії в процесі 

соціального регулювання і вирішення соціальних і 

господарських питань локального рівня стає необхідним 

фактором підвищення ефективності місцевого самоврядування 

в умовах інформатизації соціального середовища. З метою 

оптимізації соціальної активності населення ініціюються 

процеси соціального управління проектними видами 

діяльності, а також формується цифрова електронна 

демократія. 

На думку вітчизняних практиків місцевого 

самоврядування: "Соціально-економічну модернізацію регіонів 

України неможливо здійснити без впровадження заходів, 

зорієнтованих на забезпечення сталого розвитку міст. Адже 

майже 70 % населення України проживає у містах. Необхідно 

також враховувати, що населенню міст, як правило, 

притаманний вищий рівень громадянської активності, тому 

умови та якість життя міського населення можуть розглядатися 

як один з потужних чинників впливу на рівень соціальної 

напруженості та довіри до держави та її політики. Проте, у 

сфері забезпечення розвитку міст існує багато труднощів, 

пов’язаних з нагромадженням хронічних соціальних, 
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економічних та екологічних проблем, які суттєво впливають на 

якість та безпеку життя людей у містах України. Основними 

серед них є наступні" [17]: 

1. Спостерігається неузгодженість загальнодержавних, 

регіональних та місцевих концепцій, стратегій та програм, 

зорієнтованих на сталий розвиток міст (територій). В Україні 

чинними є десятки програм та стратегій загальнодержавного, 

регіонального та місцевого значення, що прямо чи 

опосередковано стосуються розвитку територій, проте їх 

результативність є дуже низькою. 

2.  Неналежним   є    стан    житлово-комунального    

господарства міст (насамперед – малих міст), недостатніми є 

обсяги капітальних вкладень у розвиток житлово-комунального 

господарства. Домінування природних монополій у галузі ЖКГ 

призвело до того, що комунальні підприємства, здебільшого, 

неспроможні надавати споживачам якісні послуги у сфері 

ЖКГ. 

3. Спостерігається низький рівень благоустрою міст, 

незадовільною залишається ситуація зі збиранням та 

утилізацією (знешкодженням) твердих побутових відходів. 

Одним із викликів щодо забезпечення розвитку міст є нагальна 

проблема забезпечити екологічну безпеку життєдіяльності 

населення. 

4. Хронічною проблемою для міст України залишається 

функціонування промислових підприємств, «промислових 

зон», що розташовані у межах міст. Це суттєво впливає на 

погіршення екологічної ситуації, однак органи місцевого 

самоврядування не мають достатньо важелів впливу на 

вирішення цієї проблеми. 

5. Спостерігається слабка диверсифікація економіки міста 

(особливо це стосується малих міст), відсутність значної 

кількості новостворених робочих місць. Слабко розвинена 

сфера послуг. Застарілою є соціальна інфраструктура міст 

України. Досить низьким є показник залучення інвестицій. 

Невідповідним є рівень оплати праці. Все це ускладнює 

ситуацію на ринку праці, спричинює трудову міграцію з 
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прилеглих територій до великих міст, з малих міст до обласних 

центрів та до м. Києва. Протягом останніх років суттєвою є 

трудова міграція населення до країн Європейського Союзу. 

6. Незавершеність в Україні реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади не дає 

можливості органам місцевого самоврядування сформувати 

необхідні управлінські та фінансові ресурси для розвитку 

територій. 

Нарешті,слід зазначити, що ефективність діяльності 

органів місцевого самоврядування багато в чому визначається 

якістю їх кадрового складу, його здатністю і готовністю до 

вирішення завдань муніципального управління в умовах 

реформування системи місцевої влади як самостійного рівня 

управління, що постійно змінюються і ускладнюються. Наразі 

в Україні спостерігається дефіцит кваліфікованих і 

компетентних кадрів органів місцевого самоврядування. 

Натомість, формування високопрофесійного і компетентного 

кадрового корпусу муніципальної служби з відповідним 

кадровим потенціалом, оптимізація управління його розвитком 

представляється принципово важливою умовою успішної 

реалізації реформи місцевого самоврядування та вирішення 

питань місцевого значення. Тому, система підготовки кадрів 

повинна бути комплексною, перспективною, обов'язкової для 

всіх працівників органів місцевого самоврядування. 

2. Особливості взаємодії державного і муніципального 

управління на локальному рівні:  сучасний зарубіжний досвід. 

У вітчизняній соціально-управлінській науці, в цілому, 

склалося два підходи до розуміння сутності місцевого 

самоврядування та оцінки його ролі у державотворчому 

процесі. Прихильники першого підходу наполягають на 

повному ізолювання місцевого самоврядування від держави, 

що виключає будь-яке втручання державної влади в 

організацію і діяльність місцевого самоврядування. 

Прихильники другого підходу, яких наразі більшість, 

відстоюють погляди на місцеве самоврядування як на 

продовження державної влади на місцях, вбудовування його в 
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загальну вертикаль влади і здійснення ним, певною мірою, 

функцій державного управління. Даний підхід знайшов своє 

реальне втілення і в історичному досвіді розвитку місцевого 

самоврядування в сучасній Україні. Крім того, і державна 

влада, і місцеве самоврядування повинні бути спрямовані на 

вирішення загального завдання – служіння народу. У зв'язку з 

цим, вкрай актуальною бачиться проблема досягнення балансу 

між інтересами державної влади та місцевого самоврядування, 

їх взаємодії. Що з безперечною очевидністю свідчать про 

необхідність наукового обґрунтування нового алгоритму 

взаємин держави і місцевого самоврядування. Тому доцільно 

розглядати деякі зразки зарубіжних муніципальних систем, в 

першу чергу країн Західної Європи, в силу наступних причин: 

- по-перше,    історія   муніципального   управління    в    

Західній Європі налічує багато століть. За цей час накопичено 

величезний досвід взаємодії влади різного рівня, організації 

ефективної та результативної діяльності місцевої влади, 

розвитку демократичних засад місцевого політичного процесу, 

відображення в роботі місцевих органів інтересів і потреб 

місцевої громади та окремих її членів; 

- по-друге, заявлена в Конституції України орієнтація на 

демократичні засади організації суспільного життя, на 

поєднання правового і соціального принципів у вітчизняній 

державності, знаходить своє найбільш повне втілення саме в 

країнах Західної Європи; 

- по-третє, асоційоване членство України в 

Європейському Союзі досить чітко визначило європейську 

орієнтацію нашої країни, що включає в себе, і готовність 

дотримуватися принципи, і норми, що панують в більшості 

європейських держав. 

Взаємодія державної й муніципальної влади у Франції. 

Правові системи України і Франції входять в романо-

германську групу, законодавчо-правова логіка обох країн має 

значну схожість. Правові системи зазначеної групи 

відрізняються особливостями політичних систем і ступенем 

централізації систем управління. Відповідно розрізняються і 



22 

структури органів місцевого самоврядування, а також їх 

політико-правова база. 

Французьке муніципальне управління – явище 

фундаментальне, що представляє інтерес у багатьох відношеннях. 

Аналіз деяких актуальних наукових джерел [18 - 22] дозволяє 

зробити певні узагальнення щодо сучасного стану взаємодії 

центральної та муніципальної влади у Франції: 

У сучасному вигляді система місцевих органів влади у 

Франції склалася, в основному, в результаті муніципальних 

реформ XVIII - XX ст. В результаті сталося тісне переплетення 

двох систем територіальної організації та взаємодію між 

префектом і народними обранцями. Наступні реформи до 30-х 

років XX століття в сфері муніципального управління 

зводилися до послаблення адміністративної опіки і розширення 

повноважень місцевих органів (фінансовий режим 

департаментів, вплив територіальних колективів у питаннях 

містобудування тощо). Названі реформи подальшого розвитку 

не отримали, але з'явилися орієнтиром у визначенні напряму 

підвищення ефективності місцевого управління. 

З позицій інституціональної системи і розгляду місцевого 

управління як частини цілого (з урахуванням взаємодії і 

співвідношення між собою різних органів управління та 

виконуваних ними функцій), муніципальне управління у 

Франції відноситься до моноцентричного типу розподілу 

функцій, орієнтованого за своєю природою на концентрацію 

одноосібної політичної влади. Тобто, значна частина цих 

функцій сконцентрована в рамках одного органу управління, 

інші органи місцевого самоуправління виявляються похідними 

(залежними) від нього або підлеглими йому і не грають 

самостійної ролі в прийнятті рішень. 

У Франції поряд з формальним принципом загальної 

компетенції існує сфера фактично виконуваної компетенції, 

зміст якої варіюється між різними рівнями влади внаслідок 

різниці фінансових і організаційних можливостей. З 

формальної точки зору реформа по децентралізації здійснила 

не перерозподіл компетенцій, а розподіл тих компетенцій, які 
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передані місцевій владі державою. Реформатори виходили з 

двох основних посилок: по-перше, необхідно передати 

кожному рівню влади ті повноваження, які максимально 

відповідають (і можуть бути ефективно організовані) саме 

цього рівня. По-друге, компетенції повинні бути об'єднані в 

блоки, з тим, щоб забезпечити їх порівняльну однорідність і 

згруповані, а також мінімум ясності в розмежування сфер 

діяльності. 

Діяльність будь-якого органу влади в рамках принципу 

загальної компетенції не може зачіпати сфери повноважень, 

законодавчо закріплені за іншим рівнем влади, будь то місцева 

громада або держава. Ряд компетенцій, перш за все передані 

державою, є обов'язковими для виконання, і, отже, повинні 

обов'язково бути присутнім в бюджеті і відбиватися в структурі 

адміністративних служб місцевої громади. Нарешті, деякі 

компетенції можуть бути законодавчо визнані 

факультативними компетенціями місцевої влади. Законодавче 

визнання в даному випадку не носить дозвільного характеру, 

оскільки ці та інші компетенції теоретично вважаються 

дозволеними, не будучи забороненими. Однак, юридичне 

оформлення будь-компетенції регламентує її, встановлюючи 

межі дозволеного. З іншого боку, при виконанні 

запропонованих нормативним актом умов місцеве 

співтовариство може розраховувати на організаційну, 

інформаційну та фінансову підтримку держави в даній області. 

Фінансово-економічна складова муніципального 

управління у Франції характеризується наступними 

особливостями: висока залежність стану місцевих бюджетів від 

економічних умов; висока фінансова гнучкість місцевих 

бюджетів (навіть в умовах поступового зменшення 

можливостей маневрування прибутковою частиною); значна 

самостійність у галузі управління бюджетами; стабільна, 

передбачувана політика щодо залучення інвестицій, а також 

наявність вбудованих механізмів контролю, що знижують 

ризик низької якості управління. Фінансова самостійність 

французьких муніципалітетів, що виражається у відсутності 
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обмежень на запозичення, в наявності достатньо стабільних і 

передбачуваних державних трансфертів, поєднується з 

бюджетним контролем за територіальними утвореннями, які 

здійснюються префектами і регіональними рахунковими 

палатами. 

Носіями поліцейської влади в системі французького 

муніципального управління є мер, голова генеральної ради і 

префект, кожен з яких має строго визначеним у законі колом 

повноважень в поліцейській сфері. Муніципальна поліція у 

Франції представляє собою формування в рамках комун з 

чисельністю населення менше 10 тисяч жителів, спрямоване на 

забезпечення громадського порядку, спокою і безпеки в суворо 

визначених законом формах, фінансоване за рахунок коштів 

місцевого бюджету, підпорядковане меру і таким, що є 

резервом національної поліції й національної жандармерії 

Франції в контексті здійснення функцій кримінальної поліції. 

Класична схема "представницька влада - виконавча 

влада" не відображає повною мірою всю складність 

територіальної організації існуючої системи муніципального 

управління Франції. Територіальні спільноти різного рівня 

можуть формувати об'єднання для спільного виконання тих чи 

інших компетенцій. У Франції під виразом "міжмуніципальна 

взаємодія" розуміються, перш за все, різні форми співпраці, які 

існують між комунами. Міжмуніципальна взаємодія дозволяє 

комунам об'єднуватися в одне громадське підприємство, або 

для забезпечення деяких послуг або для розробки проектів 

економічного розвитку, благоустрою або містобудування. При 

цьому, на відміну від територіальних утворень, структури 

міжмуніципального взаємодії мають обмежені повноваження. 

Крім того, співпраця між територіальними колективами не 

закінчується їх об'єднанням, існують також й інші форми 

взаємодії, де в якості партнерів виступають або територіальні 

колективи різних рівнів, або департаменти або регіони. Однак 

об'єднання, що виникають таким чином, не мають статусу 

самоврядних спільнот, це об'єднання компетенції, але не 

території. 
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Франція належить до числа держав, які зробили особливо 

вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, в його 

теорію і практику. Принцип "правління народу, через народ і 

для народу" – основний політико-правовий принцип 

Французької Республіки. 

Нове локальне урядування Великобританії. За останні 

десятиліття у Великобританії відбулися великі перетворення в 

області державного устрою, особливо в системі органів 

публічної влади. Важливе місце серед них займає реорганізація 

влади на місцях, яка була пов'язана з необхідністю адаптації до 

мінливих умов і потреб сучасного світу, а також 

проголошенням нової політики державного управління. 

Організація місцевого самоврядування у Великобританії 

завжди була предметом пильного вивчення зарубіжних та 

вітчизняних дослідників [23 - 26], які вважають, що саме в цій 

країні воно отримало найбільше значення і розвиток.  

Основною рисою, що відрізняє британське локальне 

урядування (варто одразу зазначити певну семантичну 

особливість, що має місце в англосаксонській правовій 

системі: аналогом німецькомовного "Selbstverwaltung", 

французькомовного "Autonomie Municipale" та відповідного 

україномовного "місцеве самоврядування" в англійській мові є 

"Local Government") від країн континентальної Європи є 

відсутність загальної компетенції і дію правила ultra vires (лат. 

"за межами"). Поряд з цим, можливість нормативного 

регулювання шляхом приватних актів веде до значного 

різноманітності в розподілі повноважень між місцевими 

органами влади. Теоретично, різноманітності немає меж, 

причому список конкретних повноважень даного ради 

формується з його участю – через звернення до Парламенту з 

відповідним запитом. На практиці місцеві органи управління – 

як і в багатьох інших країнах – прагнуть сконцентрувати в 

своїх руках максимум повноважень. Це веде до своєрідної 

коригування теоретичного різноманітності: незважаючи на те, 

що немає двох рад з ідентичним списком реалізованих 

компетенцій, загальні риси незмінні на всій території 
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Великобританії. Нарешті, все частіше на національному рівні 

приймаються загальні нормативні акти, які стосуються 

функціонування місцевої влади, також сприяють уніфікації. 

Традиційно співпраця органів локального урядування у 

Великобританії відбувалася по вертикалі. В рамках 

конкуруючих компетенцій графства і знаходяться на їх 

території округу створюють спільні комісії (комітети), 

укладення яких проводяться в життя рішеннями відповідних 

рад. Те ж стосується і відносин між муніципіями (округами і 

парафіями), з тією лише застереженням, що діяльність низових 

одиниць локального управління фінансується з окружного 

бюджету і тільки окружна рада може дати необхідне 

розпорядження про витрати. 

Проте, у 90-х роках XX століття у Великобританії 

здійснювалися великомасштабні реформи локального 

урядування, в результаті яких склалася його нова структура і 

були закладені нові тенденції подальшого розвитку одного з 

найважливіших інститутів публічної влади. В ході цих 

муніципальних реформ була істотно змінена внутрішня 

організація місцевих органів влади, значним чином змінила 

діяльність органів місцевого самоврядування, в результаті чого 

була створена "гібридна" (змішана) муніципальна система з 

одночасним перерозподілом більшості функцій між різними 

рівнями і органами місцевого самоврядування, що відповідає 

вимогам сьогоднішнього дня, в якій більшість муніципальних 

утворень відмовилися від традиційної структури внутрішньої 

організації. 

В результаті муніципальних реформ, що здійснювалися в 

рамках переходу від державного управління до "нового 

державного адміністрування", відбулося становлення нової 

моделі локального урядування, орієнтованої перш за все на 

цивільне населення, на ефективність процесів, і вдосконалення 

діяльності. Відбулося переосмислення ролі та функцій 

місцевих органів влади, в результаті чого змінився спосіб 

виконання органами локального урядування своїх 

безпосередніх функцій, що полягає в переході від надання 
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всіляких послуг населенню безпосередньо місцевою владою до 

їх надання на договірній основі або виконання своїх функцій у 

співпраці з іншими органами і організаціями. 

Втрата місцевими органами влади можливості самостійно 

виробляти суспільно корисні послуги з'явилася 

наймасштабнішою перебудовою системи місцевого 

самоврядування в XX столітті, оскільки усувався важливий 

елемент структури державного управління, успадкований від 

попередніх століть. Таким чином, британське локальне 

урядування, яке традиційно розглядалося як продовження і 

невід'ємна складова загальнодержавного урядування, більшою 

мірою наблизилося до сучасної моделі західноєвропейського 

місцевого самоврядування. Зокрема, специфічною особливістю 

перебудови муніципальної системи є збільшення компетенції 

муніципальних органів на місцях, в результаті чого відбулася 

зміна ролі і скорочення сфери компетенції органів локального 

урядування в усій державі. Впровадження нових принципів 

державного управління, спрямованих на поділ політико-

управлінських та виконавчих функцій призвело до витіснення 

місцевих органів влади з системи надання послуг населенню та 

заміни їх напівавтономними неурядовими структурами, до яких 

перейшла частина компетенції місцевої влади.  

В ході економічної муніципальної реформи було 

здійснено перерозподіл функцій органів місцевого 

самоврядування, і муніципалітети стали більшою мірою 

органами, які не надають послуги в сфері соціального 

обслуговування, а вирішальними їх надання приватним 

організаціям. Проведена реформа сприяла підвищенню якості 

соціальних послуг та зменшення їх вартості. При цьому владні 

повноваження не були передані приватним постачальникам 

соціального обслуговування, а залишилися у муніципалітетів, з 

належним фінансовим контролем з боку центральної влади. 

Наприклад, в результаті муніципальних реформ місцеві органи 

влади припинили здійснювати керівництво власними 

муніципальними поліцейськими формуваннями, втративши 

можливість безпосередньо впливати на їх діяльність. 
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У Великобританії не існує спеціального органу, що 

займається контролем за законністю прийнятих місцевою 

владою рішень. Такий контроль здійснюється зацікавленими 

особами та організаціями шляхом звернення до суду в разі 

незаконності того чи іншого рішення. Однак існує величезна 

кількість спеціалізованих галузевих органів контролю, 

підпорядкованих уряду – шкільні інспектора, інспектора 

пожежної та лісової охорони тощо Оскільки контрольовані 

ними предмети ведення входять в сферу діяльності місцевих 

рад, мова йде, по суті, про галузевий контроль за діяльністю 

органів локального урядування. В рамках кожної галузі 

відповідний департамент може здійснювати разові інспекційні 

перевірки, направляються з Лондона. 

Корпоративна модель самоврядування в Канаді. 

Канадська модель публічного управління, в силу історичних та 

інших обставин, хоча й відноситься значною мірою до 

англосаксонської моделі управління, також запозичила чимало 

особливостей європейської континентальної моделі, чим і 

обумовлений науковий інтерес до її дослідження [27 - 29].  

Інститут місцевого самоврядування в Канаді і супутні 

йому форми вирішення питань місцевого значення в даний час, 

так само як і в багатьох країнах, знаходяться в стадії швидкого 

розвитку і змін. Дана динаміка детермінована багато в чому 

схожими процесами і проблемами – зростанням чисельності 

міського населення і пов'язаної з цим недостатністю 

матеріальної інфраструктури, фінансовими труднощами 

муніципалітетів в умовах зростання витрат на рішення 

місцевих питань, складнощами в налагодженні ефективного 

механізму муніципального управління в умовах збільшення 

функціонального навантаження на органи місцевого 

самоврядування. 

Насамперед, варто уточнити, що в канадському контексті 

означають такі поняття, як "муніципалітет", "місцеве 

самоврядування" та "міський регіон". Муніципалітет є 

політичною і правову одиницю, керуючу якоїсь територією. 

Управлінські функції в муніципалітеті здійснюють виборний 
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рада та професійна, політично нейтральна адміністрація. У 

сучасній Канаді близько 4 тисяч муніципалітетів. Що 

стосується місцевого самоврядування, то в його склад входять 

не тільки муніципальні ради і адміністрації, а й безліч 

автономних установ, контролюючих окремі сфери суспільного 

життя - правопорядок, охорону природи, водопостачання тощо. 

Нарешті, міські регіони можуть включати в себе кілька 

муніципалітетів, в процесі історичного розвитку склалися в 

єдиний соціальний організм. Іноді їх число досить значно. 

Наприклад, в місті Ванкувері є 21 муніципалітет, а в Монреалі 

їх понад сто. 

Діяльність органів місцевого управління, їх права та 

обов'язки регулюються серією законодавчих актів, прийнятих 

кожною із десяти провінції країни. Таким чином, особливості 

місцевих умов кожної провінції визначають характер і зміст 

місцевих законів і обумовлюють широке розмаїття в 

застосуванні всього арсеналу засобів управління і правового 

регулювання. 

Звичайна форма місцевого міського самоврядування, 

згідно із законодавством провінцій, передбачає наявність мерів 

і міських рад, які обираються прямими виборами. Головними 

органами місцевого самоврядування в більшості великих міст є 

центральні міські ради, в яких представлені окремі 

муніципальні округу, що входять до складу міста. Ці округу, в 

свою чергу, мають певну самостійність, однак деякі функції, 

наприклад, утримання міської поліції і міське планування, 

здійснюються міською радою. Деякі дрібні муніципальні 

округу управляються безпосередньо представником міської 

адміністрації. 

В цілому свою внутрішню структуру муніципалітети 

визначають самостійно. В окремих районах зустрічаються 

система самоврядування, при якій мер здійснює 

загальнополітичний керівництво муніципалітетом, а його 

повсякденну адміністративну діяльність очолює розпорядник, 

який призначається  і контролюється муніципалітетом. 

Місцями існує практика виділення зі складу муніципальної 
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ради вужчого органу – виконавчого комітету. Обидва ці 

варіанти не отримали, проте, в Канаді широкого поширення як 

такі, що несуть небезпеку двовладдя всередині муніципалітету 

і приведення повноважень обраних населенням представників 

до дорадчих функцій. Переважною залишається перенесена з 

Великобританії і Франції система одноступінчастої 

муніципальної ради на чолі з мером. 

У силу сформованих в Канаді традицій місцевої 

ініціативи та децентралізації влади канадські муніципалітети, 

при їх загальної підпорядкованості провінціях і відомої 

фінансової залежності від них, мають значну автономію. Вони 

проводять самостійну податкову політику, вводячи, 

скасовуючи і змінюючи місцеві податки відповідно до 

обстановки. Їм підпорядковані поліцейські сили в містах. У 

переважній юрисдикції муніципалітетів знаходяться 

комунальні послуги, громадський транспорт, сфера відпочинку 

і розваг. Вони проводять в життя провінційну політику в галузі 

шкільної освіти, природокористування, охорони здоров'я, 

допомоги безробітним, знову-таки узгоджуючись при цьому з 

потребами місцевого населення. Муніципалітети мають у 

своєму розпорядженні власними джерелами доходів, які не 

можуть бути відчужені на користь інших рівнів влади. Такий 

порядок речей служить фундаментом відносної самостійності 

місцевих органів влади в управлінському механізмі Канади. 

Канадські муніципалітети мають три базових джерела 

фінансування: податок на власність, плата населення за 

муніципальні послуги, фінансова підтримка з боку 

провінційних урядів.  

Перший з них є основним. Ставки податку на власність 

встановлюються місцевою радою. Виходячи з цих цифр, 

муніципальна адміністрація розраховує проект місцевого 

бюджету, який потім виноситься на розгляд ради. Іншим 

джерелом доходів для муніципалітетів є платежі за різного 

роду ліцензії та разові дозволи. Наприклад, на виробництво або 

продаж тих чи інших товарів, за оренду і концесію, комунальні 

послуги - електро-, водо-, газопостачання, а також стягування 
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штрафів. Інша частина коштів, що надходять до місцевих 

бюджетів припадає на субсидії, що надаються провінціями і 

центральним урядом. Такі субсидії носять, головним чином, 

цільовий характер – вони виділяються муніципалітетам для 

фінансування середньої шкільної освіти і деяких програм 

соціального забезпечення (при цьому більшість таких програм 

здійснюються владою провінцій і центральним урядом). 

Узагальнення сучасного досвіду муніципального 

реформування Франції, Великобританії та Канади, а на думку 

багатьох дослідників [30 - 33] й інших провідних країн світу, в 

цілому засвідчує загальну тенденцію до різних форм 

децентралізації місцевого самоврядування, що є характерним і 

для сучасної України. 

3. Перспективи розвитку муніципального управління в 

Україні. 

Підвищення якості муніципального управління. 

Започаткована наразі в нашій країні реформа децентралізації, 

насправді не дарма ініційована саме центральною державною 

владою. Це багато в чому свідчить про те, що в області 

місцевого самоврядування накопичилося безліч проблем, які не 

можуть бути вирішені тільки на загальнодержавному рівні. 

Але при цьому, недостатньо уваги приділяється 

муніципальному управлінню і його ролі в розвитку місцевого 

самоврядування. Адже основна робота по задоволенню потреб 

і узгодженню інтересів населення виконується, перш за все, 

органами муніципального управління за рахунок місцевих 

ресурсів. Муніципальне управління як діяльність органів 

місцевого самоврядування виступає своєрідним сполучним 

елементом між державним управлінням і самоврядуванням. І 

від того, наскільки місцеві органи влади у своїй діяльності 

керуватимуться інформацією про реальні потреби, інтереси та 

цінності більшості населення, що проживає в муніципальному 

утворенні, наскільки активно вони сприятимуть становленню 

його самостійності, враховуючи обґрунтовані вимоги, і 

відстоювати свої інтереси у взаєминах з державою та бізнесом, 

й       буде      залежати     подальший       розвиток      місцевого  
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самоврядування в Україні. 

Пошук нових шляхів вдосконалення діяльності органів 

муніципального управління, формування нових принципів 

взаємодії суб'єктів муніципального управління між собою і між 

населенням актуалізує проблему якості муніципального 

управління. І хоча взаємозв'язок між якістю муніципального 

управління та якістю життя населення муніципального 

утворення очевидний, він до цих пір лишається маловивченою 

проблемою і вимагає поглибленого дослідження, в тому числі 

соціологічного. Відзначимо, що останнім часом дослідники 

більше уваги звертають на проблеми управління якістю           

[34 - 38], ніж на проблеми якості управління.  

Якість муніципального управління – це здатність органів 

місцевого самоврядування організовувати та координувати 

взаємодії між собою і органами державної влади (адміністрація 

регіону, територіальні представництва центральних органів 

виконавчої влади тощо), самоорганізованим населенням 

(господарюючі суб'єкти та їх об'єднання, громадські 

організації, територіальне громадське самоврядування, 

товариства власників житла тощо), а також всередині себе 

(адміністрація, збори представників, контролюючий орган) 

таким чином, щоб задовольняти встановлені й передбачувані 

потреби більшості населення, реалізовувати їх інтереси з 

метою сталого розвитку місцевої громади. Разом з тим, 

необхідно враховувати й інтереси меншини, оскільки ця 

частина населення більш активна. Якість муніципального 

управління залежить від соціальних умов і соціальних 

характеристик процесу взаємодії всіх суб'єктів муніципального 

управління між собою і між населенням. Удосконалення цих 

соціальних умов і характеристик є основною метою 

виконавчих органів муніципального управління. 

Якість муніципального управління та якість життя 

населення муніципального утворення знаходяться в 

діалектичному взаємозв'язку. При поліпшенні якості 

управлінської діяльності органів муніципального управління 

відбувається підвищення якості життя населення 
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муніципального утворення. У свою чергу, при підвищенні 

якості життя, населення починає пред'являти більш високі 

вимоги до якості муніципального управління, приймати на 

виборах більш обґрунтовані рішення, більш активно бере 

участь у вирішенні питань місцевого значення тощо, 

підвищуючи, таким чином, якість муніципального управління. 

Відбувається розвиток муніципального утворення, що в свою 

чергу позитивно позначається на розвитку всього українського 

суспільства. 

Реалізація даної мети по-новому ставить питання про 

визначення змісту якості муніципального управління, 

суб'єктами якого є органи місцевого самоврядування, які 

одночасно виступають в ролі економічних суб'єктів, що 

обумовлює відмінності в якості адміністрування (орієнтованого 

на підвищення ефективності), і в якості територіального 

управління (орієнтованого на досягнення цілей суспільного 

розвитку). В даний час підвищення якості адміністрування за 

рахунок упорядкування та розмежування повноважень між 

рівнями влади, зниження адміністративних бар'єрів, 

скорочення дублюючих функцій і розробки адміністративних 

регламентів ще не забезпечило досягнення позитивних 

результатів на муніципальному рівні. 

В основі сучасних підходів до дослідження 

муніципального управління лежать ключові положення 

концепцій нового публічного управління та загального 

управління якістю, серед яких виділяються три найважливіші 

аспекти: орієнтованість на результат; внутрішня організація 

управлінських процесів; взаємодія з громадянським 

суспільством, що повинно знайти відображення у визначенні 

нової філософії і змісту якості діяльності органів 

муніципального управління. Разом з тим, в Україні досі існує 

неузгодженість між основними складовими якості локального 

суспільного блага, наданого органами місцевої влади у формі 

товарів, послуг і виконуваних функцій: можливістю надання; 

потребою в споживанні; задоволеністю споживачів; градацією 

рівня якості за ступенем переваги, класу, категорії.  
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Це   породжує   ряд    проблем    і    протиріч    у    

забезпеченні якості адміністративних послуг: брак 

можливостей вибору; відсутність широких можливостей 

надання; обмеженість конкуренції тощо.  

Вирішення цих проблем і усунення протиріч можливо 

при розгляді якості як процесу досягнення узгодженості між 

основними складовими якості управлінських послуг і самого 

управління. 

Моделі підвищення ефективності діяльності 

адміністрацій муніципальних утворень, які  впроваджуються в 

даний час в Україні, досі не містять дієвого механізму 

забезпечення якості муніципального управління. Застосовувані 

в муніципальній практиці методики оцінки діяльності 

муніципальних органів містять критерії та індикатори, 

розроблені виключно вищими інститутами влади і далеко не 

повністю відображають інтереси розвитку місцевої громади, а 

також їх диференціацію на муніципальному рівні. У зв'язку з 

цим необхідно розрізняти визначення змісту якості 

муніципального управління у вузькому і широкому сенсі. Слід 

диференціювати:  

1. Якість адміністрування, орієнтованого на внутрішню 

організацію діяльності муніципальних органів (відкритість 

системи адміністративного управління, професіоналізм 

муніципальних службовців, регламентація процесів виконання 

функцій, ефективні організаційні схеми і механізми тощо);  

2. Якість муніципального управління, орієнтованого на 

взаємодію муніципальних органів з бізнесом і населенням в 

задоволенні суспільних інтересів і досягнення цілей розвитку 

місцевої громади. 

Механізм забезпечення якості муніципального 

управління, повинен включати:  

1. Цілепокладання суспільного розвитку шляхом 

формування політики якості управління ресурсами загального 

доступу, стратегічного планування на основі виявлення 

майбутніх суспільних потреб.  

2.      Організацію   надання  муніципальними  органами  в 
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рамках питань місцевого значення адміністративних послуг на 

основі оцінки їх якості безпосередньо самими громадянами, 

проведення самооцінки і незалежного зовнішнього аудиту 

адміністративних процесів, а також регулярний моніторинг 

рівня задоволеності одержувачів послуг їх якістю та 

доступністю. 

3. Взаємодію на основі партнерства місцевої влади, 

бізнесу і населення шляхом використання технологій 

аутсорсингу, надання преференцій, оренди муніципальної 

власності, створення приватно-громадського партнерства, що 

дозволить системно використовувати комплекс методик 

оцінки, моделей, інструментів і технологій забезпечення якості, 

результативності та ефективності діяльності адміністрацій 

муніципальних утворень. 

Алгоритм моніторингу формування та реалізації політики 

якості муніципального управління повинен: базуватися на 

стратегічних цілях соціально-економічного розвитку 

муніципалітету та орієнтуватися на споживача, на якість 

послуг, на результативність і ефективність виконуваних 

функцій (якість адміністрування), а також на взаємодію 

владних структур з місцевим співтовариством (бізнесом і 

населенням) з метою суспільного розвитку (якість 

муніципального управління) на основі партнерства місцевої 

влади, бізнесу та населення, що дозволить забезпечити 

ефективне управління ресурсами загального доступу. 

Організаційна схема оцінки якості діяльності 

адміністрацій муніципальних утворень повинна орієнтуватися 

на оцінку якості муніципального управління місцевим 

співтовариством, а не вищим органом влади, що передбачає 

внутрішній і зовнішній аудит. Це дозволить забезпечити 

відповідальність муніципальних органів перед 

представницьким органом місцевого самоврядування і 

місцевими громадами в цілому. 

Система індикаторів оцінки якості діяльності 

муніципальних органів, заснована на принципах менеджменту 

якості муніципального управління повинна включати:  
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 ступінь взаємодії з місцевою громадою (громадська 

оцінка муніципальних органів, рівень розвитку свободи 

інформації, індекс інституційного середовища, рівень розвитку 

партнерства місцевої влади з бізнесом і населенням тощо);  

 цілі   та    результати    (вибір    цілей    в    області    

якості,   стійкість 

стратегічного планування, рівень управління за результатами, 

інституційна ефективність, сталість тощо);  

 рівень внутрішньої організації адміністративно-

управлінських процесів (використання моделей забезпечення 

якості, ступінь професіоналізму муніципальних службовців, 

встановлення вимог до якості процесів, оптимізація функцій, 

проведення незалежної експертизи та зовнішнього аудиту, 

оцінка рівня задоволеності населення і бізнес-структур якістю 

діяльності владних структур з використанням IT-технологій 

тощо).  Що дозволяє застосовувати кваліметричну оцінку 

якості діяльності адміністрацій муніципальних утворень в 

системі державного управління і контролю. 

Забезпечення доступності та якості муніципальних 

послуг. Забезпечення доступності та якості муніципальних 

послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, 

комунальними установами та організаціями, є однією з 

невід'ємних завдань реформування місцевого самоврядування в 

Україні та має реалізовуватися не тільки із застосуванням 

організаційно-правових та фінансово-економічних заходів, але 

і супроводжуватися формуванням нової інформаційно-

комунікативної  системи забезпечення цього напряму діяльності на 

основі маркетингових технологій. Сучасна маркетингова 

інформаційно-комунікаційна система забезпечення муніципальних 

послуг виступає як цілісна сукупність підсистем інформаційно-

консультатівного забезпечення, нормативно-правової та довідкової 

інформації, ідентифікації суб'єктів отримання і надання 

муніципальних послуг в електронній формі, електронних платежів, 

моніторингу, контролю і оцінки, забезпечення надання 

муніципальних послуг. 

В   даний   час   органами   муніципального  управління (в  
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основному у великих містах) впроваджено ряд інформаційних 

систем і технологій в сферу надання муніципальних послуг для 

забезпечення окремих складових діяльності, зокрема: 

інформування громадян; забезпечення електронних 

розрахунків в процесі надання послуг; ведення нормативно-

правової та довідкової документації; частково – в процес 

здійснення моніторингу і контролю. Однак, з методичний 

точки зору, визначення потреб населення й вибір 

інформаційно-комунікаційного інструментарію підвищення 

ефективності надання муніципальних послуг передбачає, що: 

 для визначення потреб населення в муніципальних 

послугах актуальним є створення відповідної інформаційно-

аналітичної системи, яка дозволить підвищити ефективність 

витрат ресурсів усіх зацікавлених суб'єктів на надання і 

отримання муніципальних послуг; 

 для підвищення ефективності надання муніципальних 

послуг та поточного прогнозування потреб населення в 

муніципальних послугах необхідне застосування маркетингового 

інформаційно-комунікаційного інструментарію з використанням 

мобільного електронного цифрового підпису; 

 для перспективного прогнозування потреб населення 

в муніципальних послугах доцільно використовувати 

інформаційно-аналітичну систему, яка б ґрунтувалася на 

принципах роботи систем бізнес-аналітики. 

Актуальною є необхідність подальшого правового 

унормування питань, пов'язаних з розширенням сфери 

електронної взаємодії суб'єктів надання та отримання 

муніципальних послуг за принципом «Єдине вікно». 

Перспективними напрямами розвитку нормативно-

правової бази в сфері надання муніципальних послуг в 

електронній формі є: маркетингова інформаційно-

комунікаційна система забезпечення муніципальних послуг у 

фізичній формі (зокрема: нормування питань електронного 

оскарження управлінських рішень, з питань надання 

муніципальних послуг), а також онлайн- ідентифікація 

фізичних і юридичних осіб як суб'єктів отримання 
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муніципальних послуг, в тому числі за допомогою мобільного 

електронного цифрового підпису. 

Соціальна техніко-технологічна концепція маркетингової 

інформаційно-комунікаційної системи забезпечення 

муніципальних послуг передбачає: 

 створення єдиної загальнонаціональної інформаційно-

комунікаційної інфраструктури, заснованої на державних 

центральному та регіональних центрах обробки даних (ЦОД), 

з'єднаних високошвидкісними лініями зв'язку; 

 підключення всіх центрів муніципальних послуг 

органів місцевого самоврядування до загальнодержавної 

інформаційної системи через відповідний регіональний ЦОД; 

 організацію інформаційно-комунікаційної взаємодії 

комунальних підприємств, організацій і установ, що 

знаходяться в сфері управління муніципальних органів, з 

місцевим і регіональним центрами муніципальних послуг, а 

також між собою через відповідний регіональний ЦОД; 

 роботу громадян і підприємців в інформаційній 

системі надання муніципальних послуг за принципом «єдиного 

вікна» через Інтернет за допомогою веб-браузера; наповнення 

інформаційної системи про громадян на базі єдиної 

загальнодержавної інформаційно-комунікаційної інфраструктури; 

 розробку типових рішень "Центр муніципальних 

послуг" для регіонального та місцевого рівнів. 

Комплексний механізм впровадження системи 

інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування з надання муніципальних послуг в Україні 

передбачає поетапне, узгоджене і цілеспрямоване застосування 

окремих політичних, правових, організаційних, економічних, 

соціальних та інформаційних механізмів, завдяки чому в межах 

окремих територіальних утворень повинно відбуватися:  

 прояв політичної волі керівництвом органів місцевого 

самоврядування та її громадської підтримки для впровадження 

інновацій, пов'язаних з удосконаленням системи 

інформаційного забезпечення діяльності з надання 

муніципальних послуг; 
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 забезпечення дотримання визначених законом прав 

осіб, яким надаються послуги, і встановлених процедур цієї 

діяльності, в рамках діючої нормативно-правової бази і 

паралельне ініціювання необхідних змін в законодавстві; 

 модернізація   системи   інформаційного   

забезпечення   діяльності  з надання муніципальних послуг; зміна 

функцій і структури органів місцевого самоврядування та 

комунальних організацій і підприємств, пов'язаних з введенням в 

дію даної системи; 

 застосування регуляторних, фінансових заходів, які б 

дозволили сформувати доцільні інформаційні ресурси, отримати 

необхідні інформаційні технології, побудувати або розвинути 

існуючу інформаційно-комунікаційну інфраструктуру; 

 широка освітня та роз'яснювальна робота з 

посадовими особами, які надають послуги, і членами 

територіального утворення з метою максимально ефективного 

використання системи інформаційного забезпечення діяльності 

з надання муніципальних послуг усіма зацікавленими 

суб'єктами. 

Соціальне проектування в системі муніципального 

управління. Проблеми муніципального управління в сучасних 

умовах пов'язані з обмеженістю ресурсів держави та місцевих 

бюджетів для реалізації соціальної політики, складністю 

соціально-економічних проблем, неможливістю постійно 

збільшувати чисельність апарату управління, наростаючим 

прагненням громадян брати участь у вирішенні багатьох 

проблем, що вимагає інноваційних форм, моделей та 

інструментів муніципального управління. 

Сьогодні існує безліч різних планів і проектів, 

нереалізованих через нечітке виявлення проблеми. При 

проектуванні мають місце неправильна постановка цілей, 

неоптимальне використання ресурсів, погана організація 

взаємодій учасників проекту, слабкі навички проектного 

управління, відсутність єдиного підходу і методології 

реалізації проектів. Найбільші складності в сучасних умовах 

виникають на етапі підготовки проектів в зв'язку з 
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недостатньою розробленою ідей, відсутністю навичок їх 

генерації, при визначенні джерел ресурсного забезпечення. 

Сучасний підхід до розвитку муніципальних утворень 

шляхом децентралізації повноважень, регламентований 

законодавством України, наразі не є достатнім, оскільки в 

умовах подальшого розвитку громадянського суспільства, 

обмеженості економічних і соціальних ресурсів та необхідності 

врахування соціально-психологічних факторів, у розвитку 

територій та місцевих громад беруть участь або можуть брати 

участь як органи державного і муніципального управління, так 

і громадські організації, комерційні підприємства, бюджетні 

організації, нарешті, окремі громадяни. 

В таких умовах соціальне проектування, як спеціально 

організована діяльність по актуалізації потенціалу 

саморозвитку спільноти, може бути основою управління 

муніципальним утворенням, оскільки являє собою форму 

розвитку партнерських відносин муніципальної влади з бізнес-

структурами та громадськістю і залучення додаткових ресурсів. 

Однак, соціальний проект в системі муніципального 

управління повинен пройти процедури громадського 

обговорення і прийняття органами муніципальної влади, тому 

що тільки в цьому випадку, з'являється можливість:  

 по-перше, використовувати інтелектуальний і 

організаційний потенціал населення муніципального 

утворення;  

 по-друге, забезпечити стійкість проекту в часі  та 

незалежність від зміни виконавчої влади;  

 по-третє, створити умови для участі всіх 

представників муніципального утворення в його розробці та 

виконанні, і, тим самим, сприяти розвитку системи місцевого 

самоврядування. 

Як засіб оптимізації процесу соціального проектування на 

муніципальному рівні в сучасній літературі [39 - 42] 

розглядається модель, яка являє собою таку послідовність 

етапів, при якій: виконання кожного наступного передбачає 

використання результатів попереднього; передбачає врахування 
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суспільних потреб та завдань муніципального управління при 

формулюванні цілей соціального проектування; дозволяє 

залучити інтелектуальні, організаційні, кадрові, фінансові, 

матеріальні ресурси всього муніципального співтовариства в 

процес розробки і реалізації проекту, тобто використовувати 

методологію соціального партнерства.  

Така організація роботи є умовою досягнення цілей 

соціального проектування і тим самим сприяє підвищенню 

ефективності муніципального управління. Ця модель є 

динамічною і передбачає постійне оновлення відповідно до 

зміни системи муніципального управління, пов'язаних з 

процесом децентралізації повноважень і подальшим розвитком 

громадянського суспільства. 

Однак, існують зовнішні фактори, які впливають на 

впровадження моделі соціального проектування в місцевому 

самоврядуванні, зокрема:  загальна соціально-економічна 

ситуація в країні;  політика держави в галузі розвитку 

місцевого самоврядування її законодавчі акти;  діяльність 

господарюючих суб'єктів на території муніципального 

утворення;  ступінь розвитку громадянського сектора;  

результати реалізації попередніх проектів; рівень активності й 

громадянської зрілості населення, розуміння ним своєї 

соціальної відповідальності та ролі в підвищенні якості 

спільного життя і добробуту; економічні та соціальні умови 

життя людей тощо. 

Партиципаторне бюджетування. Однією з 

найважливіших завдань становлення дієвої моделі 

функціонування місцевих фінансів в Україні є залучення 

населення до взаємодії з органами місцевого самоврядування в 

процесі формування місцевих бюджетів в контексті дієвого 

механізму громадського контролю їх ефективного виконання. 

Окрім того, в сучасних умовах великого значення набуває 

необхідність побудови ефективної організації розподілу 

взаємин між державним і місцевим рівнями в питаннях 

фінансування бюджетних організацій з урахуванням 

особливостей їх діяльності. 
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Світовий досвід застосування різних підходів і форм 

участі громадян у суспільних процесах і взаємодія з органами 

місцевої влади у формуванні та розподілі фінансових ресурсів 

ґрунтується на демократичних принципах. Зарубіжна практика 

застосування окремими містами форм прямої демократії 

(прямої участі, демократії співучасті) вказує на рівномірний 

розподіл публічних ресурсів, високу якість життя, прозорість і 

відкритість органів державної влади, більш активну участь 

громадян (особливо соціальних маргіналів) в суспільному 

житті [43 - 46]. 

В  умовах  проведення  децентралізації місцевих 

бюджетів забезпечення взаємодії органів влади з 

громадськістю могло б сприяти широке впровадження в 

практику сучасних інноваційних демократичних інструментів 

участі громадян в процес формування і виконання місцевих 

бюджетів на основі партиципаторного бюджетування. 

Основною метою партиципаторного бюджетування є залучення 

громадян до процесу управління містом (регіоном), а також 

використання в цих моментах елемента обговорення, завдяки 

чому з'являється можливість більш ефективного використання 

коштів місцевого бюджету та побудови вивірених відносин з 

місцевою громадою. Таким чином, партисипаторний бюджет – 

демократичний процес дискусії і прийняття рішень, в якому 

кожен житель населеного пункту вирішує, яким способом 

витрачати частину муніципального бюджету. 

Механізм участі громадськості в бюджетному процесі 

передбачає: участь в заходах, що проводяться місцевою радою, 

його комісіями і комітетами; надання письмових пропозицій та 

запитів щодо формування місцевого бюджету та використання 

бюджетних коштів; передачу письмових запитів місцевим 

радам, їх виконавчим органам, місцевим фінансовим органам, 

розпорядникам бюджетних коштів; здійснення громадського 

моніторингу використання бюджетних коштів; участь в оцінці 

ефективності бюджетних програм; громадські бюджетні 

слухання тощо. 

Формування   партиципаторного   бюджету  має   бути  не  
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одноразовим подією, а мати циклічний характер. Воно повинно 

стати частиною стандартного циклу роботи органів місцевого 

самоврядування - починаючи з моменту визначення потреб і 

обговорення пріоритетів на наступний рік, вибору проектів для 

реалізації та обліку їх в бюджеті на наступний рік і 

завершуючи реалізацією проектів, які були обрані в рамках 

даної процедури. 

Застосування партиципаторного бюджетування дозволить 

забезпечити підвищення відповідальності за свою діяльність і 

жителям, і владі на основі чітко визначених повноважень та 

довірі. Зняття секретності з бюджетного процесу має 

супроводжуватися поліпшенням загального розуміння 

громадянами бюджетних питань, здатності ними застосовувати 

вартісний аналіз у впровадженні власних ідей, визначаючи 

користь і доцільність впровадження конкретного проекту, а 

потім і усвідомлювати співучасть в житті територіальної 

громади.  

Таким чином, впровадження партиципаторного 

бюджетування в Україні дозволить: 

 якомога більше залучати громадян та представників 

громадських організацій до участі у використанні бюджетних 

коштів, тобто зміцнювати у мешканців муніципалітету почуття 

того, що саме вони є "співвласниками" даного процесу – при 

збереженні загальної відповідальності за процес з боку органів 

влади. Громадські організації можуть проводити різноманітні 

інформаційно-освітні заходи, а також долучатися до 

обговорення бюджету і пропозицій проектів в місцевих 

середовищах і групах мешканців; 

 підвищити взаємну довіру населення і влади, що 

будується, зокрема, на чіткості і прозорості процедур та 

положень, відкритості процесу і залучення до нього мешканців 

як на стадії організації процесу, так і в процесі обговорення 

форм процедури; 

 стати партиципаторному бюджету інструментом 

стратегічного мислення при проведенні діагнозу різних 
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аспектів функціонування міста, зокрема, стратегії розвитку 

суспільства; 

 збільшити достовірність інформації про фінансовий 

стан при виділенні коштів на впровадження даного процесу, а 

також обґрунтувати для мешканців можливі процедурні 

обмеження. 

Але насамперед, для муніципалітетів партиципаторне 

бюджетування може стати ефективним інструментом розподілу 

суспільних ресурсів, завдяки чому знизиться рівень корупції в 

місті, підвищиться довіра населення до дій представників 

міської влади, буде сприяти розвитку і підтримці демократії на 

місцевому рівні, отримання суспільного визнання. 

Висновки: 

1. У сфері забезпечення розвитку міст в Україні існує 

багато труднощів, пов’язаних з нагромадженням хронічних 

соціальних, економічних та екологічних проблем, які суттєво 

впливають на якість та безпеку життя людей. Основними серед 

них є: неузгодженість загальнодержавних, регіональних та 

місцевих концепцій, стратегій та програм, зорієнтованих на 

сталий розвиток міст; неналежний стан житлово-комунального 

господарства міст (насамперед – малих міст) та недостатні 

обсяги капітальних вкладень у його розвиток; низький рівень 

благоустрою міст та нагальна проблема забезпечення 

екологічної безпеки міського населення; функціонування 

«промислових зон», що розташовані у межах міст; слабка 

диверсифікація економіки міста, відсутність адекватного 

зростання новостворених робочих місць; незавершеність в 

Україні реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади, що не дає можливості органам 

муніципального управління сформувати необхідні ресурси для 

розвитку територій. 

2. Узагальнення сучасного досвіду муніципального 

реформування провідних країн світу в цілому засвідчує 

загальну тенденцію до урізноманітнення форм децентралізації 

місцевого самоврядування й запровадження інноваційних 

технологій    публічного   муніципального   менеджменту,   що 
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 певною мірою є характерним і для сучасної України. 

3. Перспективними для подальшого розвитку публічного 

муніципального управління України є: підвищення якості 

муніципального управління, забезпечення доступності та 

якості муніципальних послуг, соціальне проектування в 

системі муніципального управління та подальше впровадження 

інноваційних механізмів муніципального менеджменту, 

приміром  партиципаторного бюджетування. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

§ 2.1 DIGITAL BUSINESS MODEL AS A MODERN TREND

IN THE UKRAINIAN ECONOMY 

Introduction. There have been serious global changes at the 

beginning of the XXI century, which are characterized by the intensive 

development of digital technologies, the revolution in the information 

space and the acceleration of globalization and digitalization of the 

economy. Currently, the transition to digitalization is one of the key 

priorities in the development of the world economy. Modern 

information, digital technologies and innovations used and applied in 

production, distribution, exchange and consumption have become 

important in the process of increasing competitiveness.  

Digital transformation as a global trend of the world economy 

opens unique opportunities for business development and improving the 

quality of life in Ukraine in general. The transition of Ukrainian 

companies, enterprises and government institutions to digital 

technologies is accelerating, which contributes to the economic growth 

of the country. Digital transformation affects the business models and 

economies of every country in the world, initiating synergetic effects.  

The academic paper examines the features of the digital business 

model as a modern trend and one of the important elements in the 

Ukrainian economy. The essence of the “digital business model” 

concept has been investigated and the phases of digital transformation of 

the business model have been analyzed. Taking into account scientific 

investigations, the basic components of a business model in the context 

of digital transformation have been identified. Two main approaches to 

business organization have been identified, namely: digitization of 

production “Industrie 4.0” and digitalization in the context of the 

development of intelligent services. The criteria of platform business 

models have been outlined, namely: temporal, financial and spatial. The 

efficiency matrix of digital business models has been displayed and 

several business trajectories have been highlighted as a sequential 

change of business models. Digital business models have been analyzed, 
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namely: service, subscription, Software as a service, Platform as a 

Service and sharing. It has been established that in Ukraine the situation 

regarding the digitalization of the economy as a whole corresponds to 

global trends. This is a good chance for the country’s economy to 

become one of the leading countries in the introduction of modern 

technologies and new digital business models. 

The purpose of the research is to study the application of the 

digital business model as a modern trend in the Ukrainian economy. In 

order to achieve the purpose outlined, the following objectives have 

been identified, namely: to define the essence and describe the features 

of digital business models; to explore the phases of digital 

transformation of the business model and the efficiency matrix of digital 

business models; to analyze Ukraine’s position in the global indices 

concerning the digital economy for 2018-2020. While conducting the 

research, general scientific and special research methods have been 

used, including analysis and synthesis, comparison, generalization, 

system-structural analysis. 

The issue of implementing the digital business model as a modern 

trend in the Ukrainian economy is studied by numerous scientists. In 

particular, the scientific works of A.M. Kolot, L.S. Shevchenko, M.V. 

Rudenko, O.O. Herasymenko,    R.M. Lisova are devoted to the analysis 

of some aspects and features of application and implementation of the 

digital business model that have influenced the genesis and the 

formation of the Ukrainian economy. 

Despite the ample quantity of substantive works of both foreign 

and domestic scientists on this issue, it should be noted that there are 

virtually no studies on the analysis of the digital business model as a 

modern trend in the Ukrainian economy.  

Presentation of the basic research material. Traditionally, the 

business model determines how an enterprise carries out its production, 

economic and entrepreneurial activities, namely: how it creates 

consumer value and added value, brings it to the consumer, interacts 

with business partners and makes a profit from this activity, satisfying 

the needs of stakeholders, where this business concept has found 

practical implementation [1, p. 161]. The business model in the digital 

economy is characterized by a key feature - digital integration of all 
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participants in the process of creating and consuming values. From this 

point of view, the digital business model can be described as a business 

model of shared consumption, in which it becomes important not so 

much the ownership of property, but its effective application, use 

and ensuring the growth of enterprise value on this                      

basis [2, p. 334]. 

The digital business model is based on the fact that information 

about business operations and processes is processed by digital 

technologies. The process involves the exchange of service between the 

customer and the service system in accordance with the exact rules 

through a specific technical interface. Thus, the digital business model 

consists of six basic elements, namely: demand, digital system, supply, 

digital execution of the transaction, remuneration, repeatability of the 

process. All of these elements can be used to describe all business 

models, except that there are some features of digital forms affecting the 

management of digital business models [3, p. 122]. The digital business 

model is also defined as a relationship where digital technologies have 

significantly affected the structure and conduct of business and thus 

create value for customers, the firm and its partners [4, p. 343]. 

The business model is an architecture of product, service and 

information flows, which includes a description of the various business 

participants and their roles; description of potential benefits for various 

business participants; description of sources of income, discussed in [5]. 

Some researchers note that the business model consists of three basic 

components, namely: value proposition, when the business model 

contains a description of the benefits that customers or other business 

partners can derive from its implementation, that is, what value the 

company offers to customers and strategic partners; value-added 

architecture, that is, how benefits are generated for customers and 

strategic partners; revenue  model,   that   is,   the   value   of   the 

business model and, therefore, its sustainability [6]. 

The leading German economists D. Shalmo and K. Williams 

have developed phases’ sequence of digital transformation of the 

business model based on approaches to digital transformation and 

existing theories of business model innovation (see Figure 1), which 

have been highlighted in  [7]. 
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Figure 1. Phases of digital transformation of the business model 

Note: compiled based on the source: [7]. 

 

Companies that are making progress using a digital business 

model need to make changes to their business organization. There 

are two different approaches: the first - digitalization of production 

“Industrie 4.0”, which forms a distributed business structure. 

Digitization means that information is disseminated throughout the 

company and the decision-making process becomes more 

decentralized. Thus, this process of decentralization takes 

organizational changes related to automation and new enterprise 

resource planning systems - Enterprise Resource Planning (ERP), to 

a new level. The second approach is digitalization in the context of 

the development of intelligent services, which consists in the 

creation of central organizational units for the development and 

implementation of ideas around intelligent services. Trials of new 

І. Digital Reality  

ІІ. Digital 

Ambition  

ІІІ. Digital 

Potential  

ІV. Digital 

Adaptation 

V. Digital 

Implementation  

The company’s existing business model is 
determined by the analysis of value added, which is 
related to stakeholders and review of customers’ 
requirements. 

The basic goals for transformation are defined in 

terms of time, finances, space and quality. 

Identifying best practices and factors that contribute 

to the development of digital transformation, which 

serves as an initial stage for the design of future 

business models. 

Analysis of design options for digital business 
model, their assessment and comparison with the 
existing model. 

Implementation of refinement and introduction of 
the developed digital business model, development 
of design options and digital experience of the client 
and the digital network, which describes the 
integration with partners. 
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digital technologies are driving companies to take advantage of the 

opportunities offered by digitalization and use new digital business 

models for growth.  

In industrial companies, the process of implementing digital 

business models is completely replaced by new business models. 

However, there are very few cases where  the  existing  business  

model is completely replaced by the digital business  

model, which has been established in [8]. 

The digital business model creates added value for customers 

through the use of digital technologies that facilitate the interaction 

of different participants in economic processes in real time through 

the use of digital communication channels. The digital business 

model has eliminated the middle link – the call center and replaced 

it with a new, more efficient tool - a mobile application that reduces 

time and financial costs. The main criteria for distinguishing platform 

business models are outlined in [9, p. 88]: 

1) time criterion - direct (without intermediaries-agents) 

interaction of participants of market relations in real time;  

2) financial criterion - low transaction costs of interaction of 

platform users; 

3) spatial criterion - no barriers to entry.  

The effectiveness of implementation can be assessed as the 

contribution of digital technologies to ensuring the growth of the 

enterprise’s value; however, it is important to assess the sensitivity of the 

company’s value to the implementation of digital technologies based on 

the assessment of “cost without digitalization” and “cost with 

digitalization”. The efficiency matrix of digital business models is 

reflected in Figure 2. In the matrix, several  business  trajectories  can  be  

distinguished  as a sequential  

change in business models.  

The transformation trajectory of DBM 4 - DBM 3 - DBM 2 - 

DBM 1 (DBM is a digital business model) requires a global 

restructuring of all elements of the enterprise; with successive 

transformation, the risk of losing value from the transition to the new 

model will decrease. The strategy of digital cooperation at all stages of 

transition will be a solution in this situation. 
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The trajectory of transformation DBM 4 - DBM 2 - DBM 1 

requires a significant restructuring of all elements of the enterprise. 

Accelerated transformation will reduce the risk of losing value from the 

transition to the new model through application of innovations. In terms 

of time, this trajectory is more competitive than the previous one.  

It has been known from [2, p. 337-338] that the trajectory of 

transformation DBM 4 - DBM 1 is almost impossible on the basis of 

own resources and without investment in unique  innovative 

technologies.

Figure 2. Matrix of efficiency of digital business models 

Note: compiled based on the source: [2, p. 338]. 

DBM 1.. Business model of 
advanced growth. Innovative 
enterprises are able to ensure 
growth by building and efficient 
use of innovative and digital 
assets and technologies. The 
potential for transformation is 
high. The basis is investment in 
creating new growth opportunities 
through digitalization. The ratio 
of the rate of business value with 
digitalization and the growth rate 
without digitalization is much 
higher than 1. 

DBM 4. Business model of 

catch-up growth based on 

survival strategy. The enterprise 

operates existing assets, not 

focused on finding new growth 

opportunities. The basis is 

investment in the expansion of 

current activities. The ratio of the 

value of enterprises with 

digitalization and without 

digitalization is equal to more 

than 1. 

DBM 2. Business model of balanced 
growth. Enterprises demonstrate 
qualitative growth both in terms of the 
introduction of digital technologies and in 
the conditions of operation of current 
assets. The potential for transformation is 
high. The basis is investment in the 
expansion of current activities, 
investment in creating new growth 
opportunities. The ratio of the value of 
enterprises with digitalization and 
without digitalization is equal to more 
than 1. 

DBM 3. Business model of inertial 

growth based on reactive strategy. 
Enterprises show an increase in value 

neither in the current environment nor in 

the context of the introduction of digital 

technologies. The ratio of the sensitivity 

of the enterprises’ value with digitization 

and without digitization is equal to 1 or 

less than 1. 
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One of the current trends is the formation of platform business 

models (see Figure 3), forasmuch as the digital platform makes it 

possible to combine two or more independent product groups in 

order to increase the profits of all participants; it enables consumers 

and producers to communicate with each other in order to share the 

goods, services and information, which has been established in [10, 

p.185].

 
Figure 3. Classification of business platforms 

Note: compiled based on the source: [10, с. 185-186]. 

Classification of platforms 

platforms for cooperation platforms - integrators multilateral platforms 

It is open to participants; 

knowledge and skills are 

exchanged between 

partners, although there 

is a risk of information 

leakage; the company - 

the network organizer 

works on creation of 

standards and modular 

architecture of a product; 

it focuses on 

development of 

additional functions of a 

product. 

They unite two types of 
users, organize their 
interaction on the basis 
of a digital platform, 
coordinate supply and 
demand in a particular 
market, help find 
resources for projects. 
The activities of the 
platform’s owner are 
aimed at attracting, 
uniting and stimulating 
the participants of the 
platform. 

The participants are as 
follows: 1. the owner of 
the platform, who 
builds relationships 
with all interested 
groups of platform’s 
participants; 2. 
independent developers 
who create additional 
goods and services, 
contributing to the 
development of the 
platform and the 
formation of a business 
ecosystem based on it; 
3. consumers and sales 
and promotion partners 
(suppliers, sellers, 
consultants, etc.). 

Application of platforms in companies 

“Boeing”, “Dassault 
Systems”, BMW vehicle 
company, Chinese motorcycle 
manufacturers, etc. 

Uber, BlaBlaCar, Coursera, 

Online stores. 

Uber, Yandex-taxi, 

Visa, BlaBlaCar, 

Google, Alibaba, eBay, 

Amazon, etc. 
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Platform business models provide development of value to 

consumers through the widespread use of digital and other 

advanced technologies “Industrie 4.0”, which enable the interaction 

of economic entities in real time, equal access of producers and 

customers to information and its reliability. Figure 4 shows the 

basic features and benefits of platform business models, outlined in 

[11,p.40].

 
Figure 4. Features and benefits of platform business models  

Note: compiled based on the source: [11, p. 40-41]. 

Benefits of platform business models 

Features of platform business models 

 

Real-time - the 

interaction of 

market 

participants in 

real time 

Immediacy - 

the interaction 

of market 

participants 

without 

intermediaries. 

Financial and 

economic - the 

interaction of 

platform 

participants at 

low transaction 

costs. 

Spatial - no 

barriers to 

entry (on the 

platform). 

reducing customers’ transaction costs for finding each other and concluding an agreement, 
and providing comprehensive standard solutions for commercial transactions. 

 

the ability of the platform to work in several markets simultaneously and the 

formation of ecosystems that replace the value chains. 

reducing the time for launch of product to the market. 

network effect of the bilateral market in a situation where two groups of users create 

added value for each other, receiving mutually beneficial advantages. 

future workers and employers in the labor market (Monster, recruitment 

agencies) 

users and developers of operating systems (providers of Windows, Macintosh, 

Linux platforms) 

consumers of movies and DVD movie studios (Sony, Toshiba, Samsung) 
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Thus, a platform is a business model that is able to accelerate 

the exchange of value between two or more groups of users, 

consumers and producers, to carry out this exchange, promoting the 

emergence of communities and markets within which users interact 

and carry out transactions as it has been established in [12, p. 208]. 

The use of digital platforms in the interaction of different 

parties makes it possible to minimize the number of intermediaries 

between them and allows the manufacturer or seller to offer their 

product to numerous buyers, regardless of their geographical 

location. Buyers have ample opportunities to compare the products 

they need according to different characteristics. There are the 

following digital business models, namely: service, subscription, 

Software as a service, Platform as a Service and sharing [13, p. 85]. 

The service model of business is characterized by the fact that 

buyers have the opportunity to pay only for the actual use of the 

product, without mandatory ownership of it. When using this 

model, manufacturers can sell not only equipment to customers, 

however, the main emphasis is placed on services towards 

supporting the use of this product. The use of the service model is 

becoming quite popular due to the emergence of new technologies, 

such as: electronic sensors with the ability to transmit information 

to the service organization in real time and software products, 

equipment that makes it possible to quickly and efficiently analyze 

the growth of the model. The service model category is a 

subscription business model that allows customers to access the 

required service or product, based on regular payments to the 

supplier. Examples of subscription business models are Software as 

a service, Platform as a Service.  

Software as a service is a business model that allows 

customers to use the software product on a subscription basis for a 

certain period, without the need for additional training of its 

employees, software installation and maintenance. By the way, the 

advantage of this model is access to the software product without 

binding to a specific device or location.  

Platform as a Service is a business model in which the seller 

of the service provides customers with the programs they need and 
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control through the cloud infrastructure. The seller also maintains 

the necessary cloud infrastructure.  

The sharing model is a business model that enables the 

collective use of goods and services, including through exchange or 

lease instead of acquisition and ownership. Exchange can be done 

with things, services, skills, money. There are special trading 

platforms based on shared consumption. Individuals as well as public 

and private organizations can participate in the shared consumption 

model. When using this model, the efficiency of use of things 

significantly increases [13, p. 86]. 

That is, as a result of the development of information 

technology, the digital economy is characterized by the following 

trends, namely: increasing the concentration of economic activity 

on digital platforms; expanding the possibilities of using service 

models, increasing their reliability; active use of the model of 

shared consumption with the use of special sites, which has been 

considered in [14, p. 124-125]. 

Digitization of the economy characterizes the state of digital 

transformations in the process of organizing social-economic 

relations in the model of the society, which corresponds to domestic 

realities and combines the society, business and the state. In order to 

study the development of Ukraine’s digital economy, it is advisable 

to analyze the position of the state in global indices (see Table 1). 

Table 1 

Ukraine’s ranking according to the Global Innovation Index 

and the Global Digital Competitiveness Index for 2018-2020. 

 

2018 2019 2020 

The Global Innovation Index, GII 43 47 45 

Innovative investments (Innovation inputs Sub-index) 75 82 71 

Innovative results (Innovation outputs Sub-index) 35 36 37 

IMD World Digital Competitiveness Index 58 60 58 

Note: compiled based on the source: [16; 17]. 

In  2020,  Ukraine   has   more   effective   results   in terms of 

innovative results than innovative investments; consequently, it 

ranks the 71st place in the world, exceeding the figures for 2019 
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and 2018. According to innovative results, Ukraine ranks the 37th 

place, where this position is lower than in 2019 and 2018. 

According to the global index of digital competitiveness, in 2020, 

Ukraine took the position it occupied in 2018 (the 58th place) [16]. 

Therefore, the implementation of the digital business model 

depends on the level of development and readiness of the country 

and stakeholders, as well as on the policies pursued at the national, 

regional and international levels.  

Conclusions from the research conducted. Thus, it has been 

determined that in modern conditions the implementation of the 

digital business model is important for ensuring economic growth 

of the country. Effective conduct of business in the context of 

digitalization requires the use of digital technologies in business 

processes, management and business models in general. After all, 

the ability of enterprises to operate for a long time depends on how 

thoughtful their business models are in terms of creating consumer 

value. Those companies will remain on the market that will be able 

to properly change their business models to modern trends, as well 

as to effectively use new technologies and opportunities provided 

by the digital economy. Companies that will be able to properly 

take advantage of new opportunities and cope with the problems 

arising will not only be competitive, but also can take a leading 

position. 

Digital transformation contributes to the study of the business 

model, which in turn requires greater detailing and elaboration of all 

business processes. At the same time, the digital business model 

cannot be effectively implemented without comprehensive 

digitalization of business processes and the introduction of 

innovations into the business process itself. Therefore, 

understanding the impact of digital transformation on the business 

model is a crucial factor for all types of businesses and 

organizations, which makes this area of research relevant and 

meaningful. 

A promising direction for further research on this issue is the 

assessment of the effectiveness of ensuring the implementation of a 

digital business model, which represents both scientific and applied 
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value and the development of optimal methods that will allow in a 

short time and with minimal costs introducing innovative and 

digital technologies at the enterprise. 
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§ 2.2 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

Вступ. В даний час у світовій економіці активно 

використовуються переваги діджиталізації, основою якої є 

інформація, що представляє форму нематеріального активу в 

рамках суб’єкту господарювання. Діджиталізація задає вектор 

за яким будуть розвиватися економічні системи мікро-, мезо- та 

макрорівнів в довгостроковій перспективі. В минулому 

цифрова трансформація була пріоритетом в окремих 

інноваційних компаніях, а тепер вона стала масовим явищем, 

відповідні проекти – життєво важливими для успіху не тільки 

певних компаній, але й регіонів і країн. 

Виклад основного матеріалу. Діджиталізація – це 

використання цифрових технологій для зміни бізнес-моделі та 

надання нових можливостей для отримання прибутку та 

збільшення вартості – це процес переходу до цифрового 

бізнесу [6]. В рамках діджиталізації не змінюється якість та 

зміст інформації, а відбувається перетворення її в електронну 

форму для наступної обробки в цифровому форматі, що 

дозволяє вдосконалити існуючі бізнес-процеси, додавши до 

них інформацію в цифровому форматі. 

Процеси діджиталізації впливають на всі види 

підприємницької діяльності, включаючи бізнес-моделі та 

допоміжні функції (людські ресурси та бухгалтерію), дають 

можливість виникненню нових форм співпраці між 

компаніями, постачальниками, замовниками та працівниками, 

що призводить до нових пропозицій продуктів та послуг. В той 

самий час діджиталізація є проблемою для компаній, оскільки 

вимагає від них планування поточної стратегії та вивчення 

нових можливостей для бізнесу. У фінансовій сфері 

діджиталізація призвела до автоматизації та роботизації 

процесів, впровадження бізнес-аналітики та застосування 

аналізу даних. В процесі діджиталізації першою зазнає змін 

інформаційна складова, яка є основним ресурсом 

інформаційної системи [8]. 
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Головним чинником успіху керівників підприємств є 

прийняття ефективних та своєчасних управлінських рішень, які 

пов’язані з використанням наявних ресурсів підприємства. В 

частині інформаційного забезпечення управління компанією 

провідна роль належить бухгалтерському обліку. Повні та 

достовірні дані бухгалтерського обліку є основою для 

прийняття управлінських рішень менеджерами. 

Сучасні процеси діджиталізації характеризуються 

зростанням автоматизації процесів обліку та процесів 

управління підприємством. Новітнє програмне забезпечення 

дозволяє зменшити витрати часу на введення й обробку 

інформації та подання фінансової звітності. На даному етапі 

інформаційного розвитку цифрова економіка символізує 

впровадження цифрових технологій та прийняття 

управлінських рішень. Вітчизняна національна економіка 

володіє резервами для підвищення частки діджиталізації, що, 

як показує світовий досвід, дозволяє забезпечити зростання 

підприємств, які успішно впроваджують та розвивають новітні 

технології [1]. 

Важливим постає питання використання сучасних 

інформаційних технологій в різних сферах діяльності, зокрема, 

в бухгалтерському обліку, що є центральним компонентом 

системи управління будь-яким об’єктом. Бухгалтерську 

інформацію використовують різні категорії персоналу 

підприємства для прийняття управлінських рішень: менеджери, 

економісти, фінансисти, організатори виробництва та ін. Від 

бухгалтерської інформації залежить більшість управлінських 

рішень, інформаційна система бухгалтерського обліку та 

звітності чинить суттєвий вплив на ефективність автоматизації 

управління. 

Розвиток діджиталізації потребує вдосконалення 

сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, що 

надає нові можливості для ведення бухгалтерського обліку. 

Використання інформаційних систем сприяє підвищенню 

ефективності підприємницької діяльності та пошуку нових 

секторів для ведення бізнесу, що значно розширює можливості 
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проведення глибокого аналізу та оптимізації бізнес-процесів 

підприємства. 

До основних цифрових технологій відносять: мобільні та 

хмарні технології, штучний інтелект, блокчейн, технології 

віртуалізації та ідентифікації та ін. На створенні нових 

технологій фокусують свою увагу науковці-новатори та start up 

спільнота, але безпосередніми користувачами технологій є 

бізнес, індустрія, інфраструктура та держава. 

Основна ідея використання діджитал-інструментів 

полягає, в першу чергу, у спрощенні облікового процесу, 

виконанні властивих йому функцій з максимальною 

ефективністю, оскільки діджиталізація нерозривно пов’язана з 

інформацією. Тому, першочерговими та необхідними у 

функціонуванні системи обліку в майбутньому є наступні 

інструменти:  

1. Максимальне використання електронного 

документообігу в системі обліку – “must have” для будь-якого 

підприємства.  

2. Зростання ефективності облікового процесу прямо 

залежить від обсягу перетвореної інформації за допомогою 

використаних діджитал-інструментів.  

3. Трансформація діючої технології та розширення у 

процесі використання хмарних сервісів та систем взаємодії між 

об’єктами обліку.  

4. Розвиток принципів використання чат-ботів, як одного 

із інструментів у технології облікового процесу, за допомогою 

автоматизації повторюваних процесів та інтерактивного 

спілкування з користувачами (постачальниками, підрядниками, 

працівниками тощо).  

5. Розширення можливостей системи для користувачів за 

допомогою розміщення облікових сервісів на одній платформі, 

що визначатиме її економічність [5]. 

Оскільки обсяг інформації для прийняття управлінських 

рішень постійно зростає відбувається підвищення значення 

інформаційного забезпечення. З зв’язку з цим виникає потреба 

в модернізації програмного забезпечення з метою пошуку та 
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обробки інформації. Впровадження інформаційних систем 

сприяє вирішенню поточних завдань, які стоять перед 

управлінським апаратом підприємства: 

 підвищення ефективності управління (існує єдиний 

інформаційний фонд, який за вимогою забезпечує 

управлінський апарат різних рівнів управління 

актуальною та достовірною інформацією);  

 підвищення обґрунтованості прийнятих рішень (шляхом 

оперативного збору і обробки інформації); 

 забезпечення своєчасного прийняття управлінських 

рішень у сучасних нестабільних ринкових умовах; 

 узгодження прийняття управлінських рішень на різних 

рівнях; 

зростання продуктивності праці (через інформованість 

управлінського персоналу про поточний стан 

економічного об’єкта) [7]. 

Впровадження інформаційних технологій у систему 

управління підприємством гарантує скорочення термінів 

обробки інформації, зменшення чисельності управлінського 

персоналу, надання керівництву якісної інформації, проведення 

своєчасної та якісної діагностики господарської діяльності, 

пришвидшення процесу прийняття управлінських рішень. 

Діджиталізація грає важливу роль у прийнятті рішень та 

управлінні проектами й стає все більш орієнтованою на 

аналітику. Практично все, що робить команда компанії тепер 

можна відслідковувати та оцінювати в результаті оцифрування 

робочих процесів. Це дає можливість отримання додаткових 

даних, які менеджери проектів можуть використовувати для 

контролю та кількісної оцінки роботи. Штучний інтелект та 

бізнес-аналітика, що вбудовані в програмне забезпечення 

дозволяють керівникам проектів застосовувати дані цифри 

творчо та по-новому. Менеджери проектів завжди приділяли 

увагу ключовим показникам ефективності, але цифрова 

трансформація значно розширила можливості використання 

числових даних для управління проектами [2]. 

Світ  стає  більш  діджиталізованим, автоматизованим і це 
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потребує певного оновлення в управлінні. Підприємства 

повинні змінювати свої інноваційні процеси за допомогою 

впровадження нових технологій, планування вдосконалених 

стратегій ведення бізнесу. Деякі експерти не згодні з тим, що 

тільки ринки змінюються з масовим переходом компаній на 

цифрову інновацію. У зв’язку з розвитком діджиталізації 

компанії повинні управляти та приймати технологічні зміни. 

В    результаті      процесів      діджиталізації     

відбувається     інтеграція господарюючих суб’єктів компаній 

шляхом злиття та поглинання. Для діджиталізації 

бухгалтерського обліку необхідно існування та оновлення 

різних видів стійкості, до яких відносяться: 

 економічна стійкість, що може бути виконана шляхом 

створення стратегій розвитку та цифрових інструментів; 

 соціальна стійкість, яка змінює роль бухгалтера (оскільки 

більшість його завдань стають автоматизованими). 
В час діджиталізації економіки управління не повинно 

застосовуватись у незмінному вигляді, його слід адаптувати під 
сучасні виклики та нову філософію, трансформувати його 
функції (аналіз, планування, організацію, мотивацію та 
контроль). Менеджери сучасної компанії повинні дивитися в 
майбутнє під кутом стратегічного мислення. При проведенні 
аналізу навколишнього та внутрішнього середовища 
організації керівники можуть використовувати деякі 
інструменти блокчейну, спираючись на форсайт-
прогнозування. Тоді й планування діяльності своєї компанії 
вони можуть будувати «від майбутнього до теперішнього», у 
цьому випадку необхідно дати відповідь на питання: що 
потрібно зробити зараз, щоб досягнути бажаного у 
майбутньому [5]. Функція організації потребує пошук нових 
бізнес-моделей цифрової економіки, де розподілені у просторі 
об’єкти управління та віддалено працюючі співробітники, 
віртуально-мережева форма бізнесу накладає свій відбиток. 
Мотивація, на наш погляд, змін не потребує. В умовах 
цифрових технологій функція контролю може бути здійснена 
за допомогою інтелектуальних автоматизованих систем 
штучного інтелекту, мінімізуючи суб’єктивний людський 
чинник, а також скорочуючи рівні управління на підприємстві. 
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До основних переваг цифрових технологій можна 
віднести: 

 оптимізацію та спрощення цифрових платформ; 
 спрощення традиційного виробництва; 
 удосконалення методів побудови стратегії ведення 

бізнесу; 
 мінімізацію помилок у обчислювальних розрахунках. 
Діджиталізація    впливає    на    значне    покращення   як  

характеристик бухгалтерської інформації, так і можливостей її 
застосування. Дослідження результатів діджиталізації 
бухгалтерського обліку на сучасному етапі за допомогою аналізу, 
що використовується в даній сфері програмного забезпечення, баз 
даних та принципів їх побудови та конфігурації показали, що 
діджиталізація бухгалтерського обліку чинить значний вплив 
одночасно на два аспекти: 

 технологію акумулювання (отримання) необхідної 
інформації, її зберігання, а потім передачу її зацікавленим 
користувачам інформаційних технологій в бухгалтерському 
обліку; 

 методологію систематизації інформації, тобто сутність 
бухгалтерського обліку або методологію бухгалтерського 
обліку (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вплив діджиталізації на аспекти бухгалтерського обліку 

Джерело: побудовано за [4]. 

Вибір програмного забезпечення на підприємстві та питання 

автоматизації бухгалтерського обліку є дуже актуальним, що 

зумовлено існуванням великої кількості програмного 

забезпечення, значна кількість якого іноземного виробництва, 

оскільки сфера автоматизації обліку закордоном на декілька років 

попереду від вітчизняної. Кожна програма дозволяє 
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цілодобову підтримку досвідчених програмістів та інтуїтивно 

зрозумілий інтерфейс, деколи для початку роботи необхідна лише 

Інтернет мережа без встановлення програм на комп’ютер. 

Користувачами використовуються хмарні технології, перевагами 

яких є простота та доступність. 

Одною з найважливіших складових бухгалтерського обліку 

виступає інформаційна складова двох підсистем – фінансового та 

управлінського обліку. Відзначається переорієнтація з контрольної 

функції на інформативну, що ґрунтується на організації точок 

діджиталізації підприємства. Потребують розробки нові 

показники, способи збору та обробки не тільки фінансової 

інформації, а й її достатність для поєднання з інформацією про 

інші сторони бізнесу та зовнішнього середовища. Аналізуючи 

зміст наукових джерел, що присвячені даній проблемі, можна 

стверджувати, що розвиток теорії та вдосконалення практики 

ведення бухгалтерського обліку метафізично пов’язаний з 

розширенням потенціалу існуючого економічного простору. При 

цьому, ІТ-технології викликають суттєві модифікації як у 

методології, так й у прикладному напрямку науки про 

бухгалтерський облік [3]. 
Основними напрямками трансформації в аспекті 

удосконалення бухгалтерського обліку та звітності в умовах 
діджиталізації можна відзначити наступні (рис.2).

 
Рис. 2. Напрямки розвитку методології бухгалтерського 

обліку в умовах діджиталізації 
Джерело: побудовано за [8]. 
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Пріоритетом виступає побудова концептуальної моделі 
бухгалтерського обліку, що включає в себе сукупність 
теоретичних побудов, які визначають логіку, структуру та 
принципи функціонування системи бухгалтерського обліку в 
умовах діджиталізації. Зокрема, доцільним є: 

 здійснення позиціювання бухгалтерського обліку та його 

складових в інформаційному середовищі глобальної 

екосистеми, оцінка його можливостей для вирішення 

нового рівня соціально-економічних завдань; 

 аналіз впливу діджиталізації економіки на парадигму, 

концепції, об’єкти, методологію, структурування та 

організацію обліку; 

 визначення можливостей та напрямків модернізації обліку 

в умовах капіталізації знань та інших нематеріальних 

чинників економічного та суспільного зростання, 

діджиталізації соціально-економічних процесів, 

віртуалізації економічних відносин. 

Доцільність розробки новоі концепції, теоретичних положень 

та практичних рекомендацій з модернізації бухгалтерського обліку 

визначається наступними чинниками (рис.3). 

 

 

 

      

                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 3. Чинники, що впливають на розвиток 

бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації 
Джерело: побудовано за [7]. 
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Наведені чинники чинять значний вплив на облікову 

методологію, принципи, процедури, спрямованість та 

характеристики інформаційного продукту, внутрішнє 

структурування та виокремлення видів обліку. 

В контексті динамічних змін провідну позицію в галузі 

бухгалтерського обліку займає швидкість обробки даних, що 

забезпечує користувачів повною та достовірною інформацією. 

Тому, в бухгалтерській практиці вітчизняних підприємств 

швидкість реагування на технологічні зміни та впровадження 

інформаційних технологій – найбільша конкурентна перевага. 

Здатність генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми 

допомагає успішному розвиткові компанії в конкурентному 

середовищі. 

Можливості сучасного програмного забезпечення 

дозволяють оптимізувати ведення бухгалтерського обліку, 

зокрема: облік накладних, рахунків, актів послуг та ін.; 

створення реєстру платіжних доручень, фінансових 

зобов’язань; облік розрахунку з підзвітними особами та ін. 

Зі зростанням повної автоматизації бухгалтерських 

процесів у суб’єктів господарювання бухгалтерське програмне 

забезпечення набуває значного поширення. Однак, разом з тим 

рівень автоматизації управлінського обліку значно нижчий. 

Управлінський облік надзвичайно важливий в управлінні 

бізнесом, оскільки для прийняття ефективних управлінських 

рішень компанії використовують управлінський облік як 

систему, яка обліковує дані, що дозволяє аналізувати та 

контролювати тенденції розвитку. Об’єктивність прийняття 

управлінських рішень залежить від логіки, визначеної під час 

побудови системи управлінського обліку: чим точніше 

відображаються та аналізуються зібрані дані, тим ефективніше 

приймається управлінське рішення. Велика кількість 

розробників програмного забезпечення уважно стежить за 

змінами в процесі управління та бухгалтерському обліку й 

своєчасно надає користувачам свого програмного забезпечення 

модернізовані форми, які на практиці необхідно налаштовувати 

під певні особливості конкретного підприємства [1]. 
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Менеджмент підприємств в умовах нового цифрового 

економічного укладу повинен активно реагувати на зміни 

зовнішнього середовища, будуватися з врахуванням прозорості 

та структурованості всіх бізнес-процесів, застосовувати 

ефективну систему управління знаннями та мотивацію 

персоналу, а також враховувати особливості управління 

підприємством в умовах діджиталізації. Адже для підприємств 

діджиталізація це: 

 драйвер зростання, що забезпечує побудову цифрових 

бізнес-моделей шляхом стимулювання зростання в 

рамках та за рамками основного бізнесу організації, 

виявлення та створення нових цифрових моделей 

бізнесу, забезпечення довгострокової 

конкурентоспроможності; 

 інструмент підвищення ефективності на основі 

трансформації операційної моделі бізнесу на цифрові 

технології за рахунок: оптимізації бізнес-процесів всіх 

рівнів та скорочення витрат; зростання продуктивності 

праці; раціонального використання наявних 

компетенцій та інфраструктури; 

 підвищення взаємодії з клієнтами з метою підвищення 

для них цінності товарів та послуг, що створюються 

підприємством; 

 підвищення рівня контролю та якості аналітики. 

Висновки. Використання в управлінській діяльності 

сучасних досягнень в сфері діджиталізації забезпечує 

своєчасність та повноту інформації про об’єкт управління, дає 

можливість для більш глибокого аналізу, моделювання та 

прогнозування. На нашу думку, в даний час діджиталізація стає 

ключовим чинником, який впливає на економічне зростання та 

має важливі наслідки для продуктивності та добробуту 

підприємств в усіх секторах економіки. З метою успішного 

розвитку діджиталізації та скорочення розриву з країнами-

лідерами необхідно нарощувати кадрові, інтелектуальні та 

технологічні переваги, формувати гнучку нормативну базу для 

впровадження діджиталізації в усі сфери життя. Безсумнівним 
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є те, що технологічний прогрес кардинально змінює господарські 

процеси, які потребують впровадження інноваційних цифрових 

технологій та адаптацію до них. Застосування цифрових рішень 

сприятиме ефективній діяльності бухгалтерського обліку і 

обумовлюватиме ефективну систему управління підприємством, 

що в цілому забезпечуватиме сталий розвиток. 
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РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, ОСВІТА, 

ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОЛОГІЯ 

§ 3.1 SOCIAL VALUES DISPLAYED IN AUDIOVISUAL

CONTENT IN TROUBLED TIMES AND THEIR IMPACT ON 

EDUCATIONAL PROCESSES IN EUROPE 

Introduction.  James Clear who is the author of number 

1  York Times bestseller, Atomic Habits, which has sold more than 

3 million copies worldwide, suggests his core classification of 

values, as follows: Authenticity, Achievement, Adventure, 

Authority, Autonomy, Balance, Beauty, Boldness, Compassion, 

Challenge, Citizenship, Community, Competency, Contribution, 

Creativity, Curiosity, Determination, Fairness, Faith, 

Fame,Friendships, Fun, Growth, Happiness, Honesty, Humor, 

Influence, Inner Harmony, Justice, Kindness, Knowledge, 

Leadership, Learning, Love, Loyalty,Meaningful Work, Openness, 

Optimism, Peace, Pleasure, Poise, Popularity, Recognition, 

Religion, Reputation, Respect, Responsibility, Security, Self-

Respect, Service, Spirituality, Stability, Success, Status, 

Trustworthiness, Wealth,,Wisdom. 

He recommends us select less than 5 core values in order to 

focus on their  priority, not the number. This is a great idea to 

know ourselves better. The question is if we find that source which 

can inspire us to choose this or that value and do our best to 

cultivate it and accumulate that others take from us and feel the 

same as we do [1]. 

John Amos Comenius (1592–1670), a Bohemian educator, 

introduced pictures as teaching aids in his book Orbis Sensualium 

Pictus(‘picture of the Sensual World”) that was illustrated with 150 

drawings of everyday life. This is the example of audiovisual 

education which proved the fact that pictures accompanied with 

audio make the education effective [2]. 

Today  we  are  much more interactive by using moving 

pictures accompanied with  voice- cartoons,  films,  and   even  

books   which   by pointing  a  phone  on  them   make  them speak 
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to us literally.  

Values are injected by delivering information which can 

please, encourage, and urge to act- in the sake of one’s idea or even 

country. That is why in any period of life of an individual there 

appear problems which worth attention and involvement. 

Audiovisual content is able to reveal social values  and even vices 

by means of displaying facts of life ( imaginary or relevant 

nowadays) in order to recognize what the society is ready or 

unready for. 

Audiovisual media focuses on films and television where one 

is impossible without another because they give a full range of 

content to their viewers. Media literacy in based on abilities to 

access, analyze, create and act according to the communicative 

skills as well. The promotion of media literacy and even accuracy 

reflects the viewer’s understanding of the world’s history and the 

present world around. This is the reason why social values act as a 

treatment of the issue to be disputed today.  

Historical background of the issue mentioned above serves as 

a proof to the fact that everything visual is a result of everything 

once printed. Our interpretation of any content we watch and hear 

depends upon media literacy skills we acknowledge. 

The World Wide Web has increased for the last three years 

and we have an endless list or resources we get information from. 

The American Library Association Presidential Committee writes: 

“to be information- literate, a person must be able to recognize 

when information is needed and have the ability to locate, evaluate, 

and use effectively the needed information’ [3]. 

Methods. Why focus on values? Let us take the film of 1944 

“Henry V” (by Kenneth Branagh). It became a part of English 

cultural folklore. It is based on William Shakespeare’s play. As it’s 

known the film was made towards the end of the World War II, and 

was intended as a morale booster for Britain. It’s dedicated to the 

spirit of those who fight for their land. Such historical classic films 

are distinguished as unique works of cinema rich in a specific 

language with great dialogue, deceitful characters and menacing 

scenes.  Since the time was hard and the major focus was made on 
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survival of the nation, this film urged viewers to think about the 

might of the spirit, willpower, and dignity, and somehow made 

soldiers believe that they are important the same way as win [4].  

The year 1944 is remarkable in the history of England in all 

cultural spheres: 

The 1944 English cricket season (Football: England | 

Scotland). “The Military History “called cricket of The World War 

II “WAR CULTURE”. Sports  journalist and commentator, Ernest 

William Swanton, known for being a journalist, and author, chiefly 

known as a cricket writer, was also known as a commentator with  

“fruity voice”.  His manner of speech was very simple without 

flourishes. His radio commentaries provided a contrast to the 

romanticism of J. Arlott who was a poet except for the fact that 

John Arlott was a sports journalist too. The manner of Swanton’s 

speaking made viewers  believe that any ordinary person can do 

sports and can win- simple language attracts people [5].  

Next comes radio (1944). All messages via radio were about 

the war, support, and struggle. BBC even used Paul-Marie 

Verlaine’s poetry line as a coded message to the French Resistance.  

As for British Television, the broadcasting was suspended of 

the amid fears that signals would help German bombers. 

British music in 1944. Peter Grimes is an opera by Benjamin 

Britten. His operas include the struggle of an outsider against a 

hostile society and the corruption of innocence. In 2009 Phillip 

Hensher, a novelist, critic, and journalist, in his article  “A man for 

the people” (from The  Guardian) admits that The Germans have 

The Mastersingers of Nuremberg, an opera about the creation of 

high culture in the middle ages. The Italians have Nabucco, about a 

nation's longing for freedom, written by Verdi under occupation, 

and looking forward to Italy's independence. If the English look for 

a national opera, however, the most likely candidate is a peculiar 

tale of sadism and neurosis, a story which focuses on individuals 

isolated, persecuted and cast out….It had a heroic aspect to it - 

Britten said in his introduction to the first production that "I wanted 

to express my awareness of the perpetual struggle of men and 

women whose livelihood depends on the sea" [6]. Challenge, 
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determination, and self-perception were literally present there by 

means of opera voices and musical instruments. 

‘Lawrence of Arabia” by David Lean (1962) depicts 

Lawrence’s experiences in the Ottoman Empire. Its themes include 

Lawrence’s emotional struggles with the personal violence inherent 

in war, his identity, and his allegiance between his native Britain 

with its army and his new- found comrades within the Arabian 

desert tribes. The film is widely regarded as one of the greatest and 

most influential films ever made [7]. A film critic Stephen Farber 

says that 1962 was the greatest year at the movies and the greatest 

moment in the history of cinema which became perfect for 

streaming in dark times. By dark times he might have meant the 

Cuban Missile Crisis that sent millions of people into their 

supermarkets to emptying shelves because the people were on the 

brink of nuclear war with the Soviet Union. That year appeared to 

be unpredictable with so many provocative films condemned by the 

Catholic Legion of Decency. 

Stanley Kubrick is cited as one of the greatest American 

filmmakers in the history of cinema. His films are famous for their 

realism, dark humor and evocative music sense. His “ Doctor 

Strangelove” dating from 1964 has become a classic, and many 

historians  refer to the film discussing new approaches to 

understanding the main idea of superiority in history. Kubrick 

succeeded in dissecting human fear of the second half of the XX 

century- the fear of a nuclear war. A cinema analyst Scott Myers 

states that Kubrick felt he could deal with the absurdity of mutually 

assured destruction. The Cold War is confirmed a rivalry between 

the United States and the Soviet Union. The message Doctor 

Strangelove is sending to the world lies in a survival kit which 

contains the Bible and the Russian phrase book- such contradictory 

things which bear completely different senses. A global atomic 

genocide grounded on tension between two mighty countries makes 

people fear more and more which is both laughable and disturbing. 

The year 1964 is also known as the year when The Beatles took 

America by storm. Their “ I want to hold your hand” immediately 

hits the top spot and the whole world is getting mad about the 
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greatest four who have managed to connect the rich and the poor. 

The Beatles have become that phenomenon which cannot happen 

again as musical critics believe. Coming back to the sixties it is 

worth mentioning that every major city had one or two top  radio 

stations that played The Beatles which became the top pop music 

renaissance that  emerged at a time of cultural cognitive dissonance. 

The audience allowed them to be catalysts of change, and this factor 

was so unique that it made the band become immortal. Their 

youthful, positive energy replaced something that was lost.  

Films and music of contrasts made 1964 one of the most 

eventful year- on the one hand people feared  something they could 

not control, on the other hand people celebrated life with no plans 

for the future.  

In 1987 Stanley Kubrick’s film “Full Metal Jacket” was 

surely not only about the Vietnam war but about relationships 

between different people who appeared in the same situation- the 

situation of struggling for anything we care. Symbolic soundtracks 

of Johnnie Wright, The Rolling Stones, The Trashmen and others 

made  the movie much emotional and worth remembering. The line 

“These boots are made for walking, and that’s just what they’ll do. 

One of these days these boots re gonna walk all over you” belongs 

to Nancy Cinatra, and get another sense while talking about the US 

army bombing bunkers and tunnels used by the Viet Cong. 

1994 was famous for first multi-racial elections in South 

Africa and Nelson Mandela elected as president. The year is 

proclaimed the International Year of the Family by the United 

Nations General Assembly. It is accepted that the family is a 

fundamental institution in human society, but many people couldn’t 

accept the fact that 1994 had to be proclaimed The Family Year 

because there were a lot examples which proved the opposite - the 

worldwide debate showed disagreement and even discrimination 

against those whose priority was to live apart from family units. 

Film “ Forrest Gump” by Robert Zemeckis shows simplicity as a 

dominant which captures a viewer and doesn’t let them go until the 

end of the movie. People watch the story and see themselves in it. 

Robert Zemeckis succeeded to show us in an ordinary person who 
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appears in different situations and acts both differently and the 

same. The events take place in the beginning of the fifties of the last 

century and are displayed as markers of the epoch- being small and 

big simultaneously. This is proved by the symbols we see in the 

story- how fragile and cyclical is our fate depicted in a feather 

which appears in the beginning and in the end of the film. And the 

legendary box of chocolates which symbolizes variety and 

unpredictability of life. Reading between lines no matter it is a 

visual content makes us think deeply and analyze the time we are in 

a hurry so much. The popularity of this film proves the fact that in 

many countries dating from 2020 it was decided to be released once 

again as a film with a strong therapeutical effect.  

The next millennium has brought new ideas, new ideologies 

and new approaches which lead to acknowledge of human-being 

understanding. New-brand technologies in cinematography have 

brought all nations so close to each other- let’s remember a well-

known   Nokia’s slogan ‘Connecting people’ which with time 

changed its concept into ‘Very Human Technology’. Technology is 

the word which is everywhere now being a dominant attraction of 

anything  advertised and mentioned in any context. Narrations are 

changing our focus in what we believe, what we see and what we 

hear.  

2001 brought new turmoil and disturbances into the world. 

One of the most known shock and drama happened in September,11 

when two hijacked American airlines plowed into twin towers of 

the World Trade Center in New York. And the film “Conspiracy” 

by Frank Pierson. Although the film is the story of the 1942 

Wannsee Conference and delves into the psychology of Nazi 

officials involved in the final solution of the Jewish, and it was 

officially released in May, cinema critics compare the main idea of 

the story with the idea to kill people in New York- if people discuss 

something important they do not leave the room where  they are 

discussing it. As it is in the film when fifteen officers from Nazi 

Germany get together for a top secret meeting which is to be a 

doom day for all Jewish people who live in Europe. People trapped 

in  New York had no way out of the huge room named the World 
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Trade Center, and the decision about their killing was also made in 

one place. A cinema critic James Rampton noticed in his review on 

the film that the film emphasizes an old principle according to 

which evil is prospering when good people do nothing. Since then 

this pain stays with a generation , and a word terrorism became 

word  number one around the globe.  

What is interesting to observe during the last 20 years in the 

cinema is  turning  back to the history of the World War II- 

‘Downfall”(2011), “Dunkirk”(2017), etc. make us rethink our 

mutual history and make certain conclusions not to allow the drama 

happen again. At the same time it is showing us those values we 

must have lost- respect, responsibility, service, contribution.  

2014 was extremely difficult for Ukraine: all world media 

were broadcasting emotionally drained photos of tragic events 

happening in the capital of Ukraine. The Wall Street Journal issued 

a post “Deadly Clashes Roil Ukraine”, The Washington Post and 

The Times showed their “At least 20 killed in Ukrainian protests’, 

and “Streets run with blood in Kiev violence”. The peaceful country 

was attacked by aggression and hate. Later there happened more 

tragic events when the Russian Federation annexed the Crimea and 

Donetsk and Luhansk regions were attacked with weapons. The 

tragedy made Ukrainian directors pay much attention to the 

Ukrainian freedom and independence: documentaries were reborn 

and it gave the nation a chance to know about the events firsthand. 

The last 7 years restored such values as authenticity, autonomy, 

compassion, citizenship, community, determination, honesty, 

justice, meaningful work. The proof can be found in the film (and it 

is not only in new Ukrainian cinematography)- «Кіборги. Герої не 

вмирають»(“Cyborgs. Heroes don’t die”) which was represented 

in the Congress of America in 2018, and in 2019 it was released in 

the USA (the ITN Distribution translated the title as Heroes never 

die). Now we have a new radio station dedicated to the Ukrainian 

Army (events, news, music- Ukrainian, European, American). And 

the word Justice is more relevant than ever. 

2021 is on the way and we already have que of anticipated 

movies coming in 2021. Mostly they are grounded on computer 
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games and social issues of a new society we have become during 

pandemic. A new wave is already bringing new markers in cinema 

linguistics- challenge, poise, recognition, autonomy. 

Conclusions. In recent years we have seen a push for the idea 

to educate people mostly on analytical data grounded on what they 

see and how they understand it. Correspondingly, we are engaged in 

building a new mutual culture and ideology based on the 

audiovisual content we have at the moment. In troubled times 

people want to watch uplifting stories and listen to sensible sounds. 

All visual and acoustic industries are working on it and the example 

with the greatest work belongs to mostly troubled times in history 

with Stanley Kubrick’s films in the sixties, Christopher Nolan’s 

“Dunkirk” now, and other prominent audiovisual events which are 

already becoming history.  

The linguistic background  is meaningful since the viewers 

refer themselves to a certain linguistic identity which is also 

explored in the environment the people are living  in and the set of 

values they are being installed.   

Social values are being enthusiastically promoted via films 

and television. Media literacy is a key point in the issue of social 

values broadcast via the World Wide Web, moreover their 

evaluation of today’s society is the main focus, and even challenge. 

Historical background and connection between the events and a 

manner in which these events are being enlightened promises to be 

the first bridge in communication within one culture and   between 

cultures as well.  
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§ 3.2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ 

ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Вступ. Під впливом сучасних тенденцій гуманізації 

ідейно-світоглядних першооснов вищої освіти зростає роль 

навчальних дисциплін, які дають можливість студенту 

органічно й адекватно соціалізуватися і вибудувати відповідне 

контактне середовище. Іноземна мова є тією дисципліною, що 

комплексно впливає на процес входження студента у 

середовище соціуму як підготовленого актанта. Сучасна мовна 

політика, що імплементується Європейським Союзом, 

засвідчує важливість вивчення мов у руслі інтеграційних 

процесів. Посилена увага до мовної політики у контексті 

глобалізації відображена у структурі Єврокомісії: у 2007 році 

запроваджено спеціальну посаду комісара ЄС з 

мультилінгвізму. Курс на мультилінгвістичність у Європі було 

взято у 2002 році. За результатами Барселонського саміту 

Європейської ради країнами-членами ЄС до освітніх систем 

включено принцип «дві іноземні мови». Тоді ж ухвалено 

використання «індикатора лінгвістичної компетентності» для 

окреслення рівня володіння іноземною мовою.  

У сучасній науковій літературі питання викладання 

іноземної мови для студентів технічних спеціальностей набуває 

особливого значення [1-4].  

Виклад основного матеріалу. Вивчення іноземної мови 

студентами технічного ЗВО передбачає реалізацію двох 

взаємопов’язаних напрямків (рис. 1).  
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Джерело: власна розробка автора 

Рис. 1. Напрямки вивчення іноземної мови студентами 

технічних спеціальностей у межах їх іншомовної 

компетентності  

 

Втілення напрямку вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням передбачає, насамперед, 

задоволення професійно орієнтованих потреб особистості в 

межах внутрішньоконтинентальної та міжконтинентальної 

інтеграції ринку праці, а також інтенсивної експансії іноземних 

мов, особливо англійської інімецької, внаслідок чого іноземна 

мова стає життєво необхідним інструментом побудови ділової 

комунікації. 

У процесі пошуку шляхів удосконалення 

результативності вивчення іноземної мови дослідники [1-4] 

дедалі частіше звертають увагу на необхідність диференціації 

дидактичних підходів до викладання іноземної мови й 

відповідної таргетної організації іншомовного навчального 

середовища. Зокрема, це стосується диференційованих підходів 

до викладання іноземних мов студентам гуманітарних та 

негуманітарних (технічних) спеціальностей.  

Диференційовані     підходи     реалізуються     на      рівні 

Іншомовна компетентність 
студента  технічної спеціальності

1) вивчення іноземної мови з 
метою задоволення 

особистісних 
комунікативних потреб у 

глобалізованому 
соціальному просторі

2) вивчення іноземної мови 
за професійним 
спрямуванням
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державного адміністрування освітньої сфери. Починаючи з 

2021-го року третім обов’язковим предметом при складанні 

ДПА буде на вибір іноземна мова або історія. Уже на етапі 

випускного тестування у формі ЗНО діє принцип 

розмежування учнів на тих, які вивчали предмет на рівні 

стандарту і на тих, які вивчали його поглиблено (на 

профільному рівні). Це зумовлено, передусім, подальшими 

перспективами вступу учнів обох категорій до       ЗВО [5]. Для 

абітурієнтів, що планують вступати на технічні спеціальності 

діє спрощений підхід до підсумкового оцінювання: вони 

можуть не виконувати завдання ускладненого характеру.  

Іноземна мова (загальний та професійно орієнтований 

курси) обов’язкова складова освітньо-професійних програм 

навчання студентів технічних спеціальностей [6]. Це 

пояснюється вимогами сучасного ринку праці до посилення 

міжнаціонального діалогу та культурного обміну між 

представниками різних географічних регіонів Європи та світу.  

У контексті дослідження зосередимо увагу на англійській 

мові, як домінантній іноземній мові на всіх освітніх 

рівнях. Зуніга А. та ін. [4, C. 39] називають англійську мову 

інтернаціональною, застосовуючи також визначення «lingua 

franca» (мова міжетнічного спілкування), і прирівнюють її до 

інтернаціональної валюти у світі технологій та торгівлі. 

Водночас, Асоціація германістів України у 2016 році 

оприлюднила дані, що німецьку мову вивчають лише 6,5% 

українських учнів (для порівняння: у 2006 році - 17%) [7].  

Загальні практичні аспекти і проблематика викладання 

іноземної мови студентам технічних спеціальностей, висвітлені 

у цьому розділі, універсальні і можуть використовуватись при 

викладанні будь-якої іноземної мови.  

Згідно із результатами онлайн-опитування українського 

представництва світової дослідницької компанії Kantar TNS 

(Taylor Nelson Sofres), проведеного для Національної ради 

реформ у 2015 році, 89% опитаних респондентів вивчали 

англійську мову, але лише у 18% українців рівень володіння 

англійською мовою вище середнього [8]. Станом на 2020 рік у 
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Світовому рейтингу EF EPI Україна піднялась на 44-те місце з 

49-ого, що відповідає середньому рівню володіння мовою [9]. 

Ці дані дають чіткі інсайти щодо розуміння важливості 

опанування іноземною мовою та свідчать про номінально-

декларативний характер вивчення іноземних мов студентами 

немовних спеціальностей. Доречними будуть дані іншого 

статистичного дослідження – Kantar TNS – щодо мотивів 

вивчення іноземної мови. Як найбільш поширений мотив 

опанування іноземною мовою респонденти називають 

необхідність організації якісного ділового спілкування під час 

робочих відряджень за кордон (56% відповідей). 37% 

респондентів у вивченні іноземних мов вбачають кращі 

перспективи працевлаштування в Україні [8].  

У 2019 році Міністерство освіти і науки України 

розробило й затвердило Концепцію розвитку англійської мови 

в університетах [10]. Концепцією передбачено, що при вступі 

на бакалаврат обов’язковим є рівень володіння англійською В1. 

Норма набере чинності у 2023 році. Студенти бакалаврату, у 

т.ч. й студенти технічних спеціальностей, для отримання 

диплома повинні засвоїти іноземну мову на рівні В1+, що має 

бути підтверджено незалежними скринінговими тестами [10]. 

Це створює релевантний контекст для прозорого розуміння 

дискурсу про значення іноземної мови в сучасному 

українському соціумі з усвідомленням усіх перспектив та 

бар’єрів у разі невиконання освітніх стандартів.  

У ракурсі дискусії про вивчення іноземних мов йдеться 

про розмежування фундаментальних таргетноорієнтованих 

підходів. Щодо англійської мови це термінологічно 

окреслюється поняттями «англійська для спеціальних цілей» 

(English for specific purposes – ESP) та «англійська для загальних 

цілей» (English for generic purposes – EGP) [4, C. 36]. Вивчення 

іноземної мови в рамах виконання освітньо-професійних 

планів – це парадигма «англійської для спеціальних цілей».  

Відповідно до [4, C. 38], вокабулярій і термінологія 

студентів завжди повинні мати доречний контекст. Викладання 

іноземної мови студентам технічних спеціальностей має 
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містити комунікативні ракурси: професійно детерміновані чи 

такі, що визначаються нейтрально-побутовими ситуаціями 

спілкування. Цього вимагає експансія світу технологій та 

комерції. Вимога конкретизації мовного контексту у процесі 

викладання іноземної мови студентам різних спеціальностей 

домінує у методологічній літературі, починаючи з 60-70 років 

ХХ ст. У цей час почали активно досліджуватися способи 

актуалізації універсальних мовних одиниць у конкретно 

зумовлених емпіричних ситуаціях спілкування й теоретичних 

дискурсах [4, C. 35]. Сьогодні ESP окреслюється як 

студентоцентричний, висхідний (від конкретного до загального 

– bottom-up approach) методологічний підхід, націлений на 

реалізацію освітнього та професійного контексту діяльності 

студентів [4, C. 51]. 

Універсальним мірилом якості засвоєння іноземної мови 

є рівень сформованості іншомовної компетентності студентів 

[11, С. 123]. Одним із ключових принципів компетентнісного 

підходу («competence-based approach») до викладання 

іноземної мови у технічному ЗВО є необхідність 

формулювання цілей навчання на основі кінцевого результату, 

відношення між проєктованими, бажаними, та реальними 

показниками на момент перевірки знань та на віддалену 

перспективу (з концептами «навчання впродовж життя» – 

lifelong learning та adults learning – навчання дорослих). 

Енциклопедичні знання, що не трансформуються у сферу 

особистісної активності студента, відійшли на другий план. 

Першочергове значення має орієнтація навчального процесу на 

формування у студента здатності активного і творчого 

застосування знань, умінь і навичок для вирішення 

поставлених завдань, зокрема для виконання майбутніх 

фахових обов’язків, пошуку потрібної інформації. Акцент на 

комунікативних навичках студентів мінімізує чи, щонайменше, 

усуває з домінантних позицій засилля граматико-перекладного 

методу вивчення іноземної мови. 

Викладання іноземної мови для студентів технічних 

спеціальностей передбачає спеціалізоване середовище 
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навчання, націлене на набуття студентами навичок відбору, 

сканування, читання текстів за спеціальністю, сприйняття на 

слух, відтворення фахового дискурсу, навичок говоріння на 

професійно орієнтовані теми. Окрім того, обов’язковими є 

навички з організації елементарних та вищих форм організації 

науково-дослідних робіт, написання анотацій, повноцінних 

технічних статей іноземною мовою, тематичних оглядів, 

презентації результатів наукових досліджень, підготовка 

наукових, публіцистичних, ділових повідомлень у межах 

спеціальності. Важливу роль у навчальному процесі відіграють 

також навички синхронного перекладу. З цією метою 

застосовуються аудіовізуальні навчальні ресурси.  

Аналіз зарубіжних і вітчизняних наукових джерел за 

темою дослідження та безпосередній практичний досвід автора 

дають можливість виокремити найбільш ефективні форми 

організації навчальної діяльності:  

-   лінгвістичний тренінг – організація щоденного 

навчального середовища за методикою, направленою на 

розвиток загальних комунікативних умінь – необхідного рівня 

загальних компетенцій (розуміння прочитаного (прагматичне 

розуміння англійського технічного тексту) й навичок усного 

мовлення); 

-   технологія проєктного навчання (project learning 

technology) з використанням науково-дослідницького елементу 

та проєктувально-презентаційних ресурсів. Її цінність полягає у 

зосередженості на особистості студента та його здатності 

здобувати відповідні знання самостійно. Ця форма організації 

навчальної діяльності сприяє розвитку загальних навичок 

проєктування у студентів технічних спеціальностей; 

-   методологія модульного проєктування курсу вивчення 

іноземної мови (modular design methodology); 

-   методологія проєктування в поєднанні з 

інформаційними технологіями (mixed design methodology and 

information technologies); 

-   паралельне використання  технологічних  можливостей 

 об’єктно-орієнтованих    динамічних   навчальних   середовищ 
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(LP, напр., Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams тощо); 

-   використання підкастів із вивчення іноземних мов для 

покращення навичок слухання і говоріння (profession-based 

podcasts); 

-   інтегрування у навчальний процес авторитетних 

інформаційних інтернет-ресурсів, що можуть бути цікавими 

для студентів технічних спеціальностей з точки зору 

професійної орієнтації у процесі формування стійкої 

професійної спрямованості особистості студента (напр., 

Forbes.com, BBC.com тощо); 

-   релевантне    застосування     мультимедійних     

засобів,    візуалізація навчального матеріалу, дозоване подання 

навчального матеріалу окремими блоками; 

-   метод кейсів (case study method): передбачає аналіз 

конкретної навчально-ділової чи проблемно-професійної 

(експертне обговорення) ситуації англійською мовою, вимагає 

осмислення запропонованої ситуації, забезпечує розвиток 

ініціативності й самостійності студента, знімає бар’єри для 

вільного використання англійської мови. Командний спосіб 

організації роботи за цим напрямком удосконалює лідерські й 

управлінські якості студента, усуває страх помилитися, що 

сковує іншомовну мовленнєву продуктивність, ефективно 

розвиває бажання висловитися іноземною мовою; 

-   організація навчальних дебатів (debate technology): 

розвиває вміння відстоювати власну позицію, захищати її від 

експансії опозиційної думки, закріплює вміння коректно 

формулювати запитання, дотримуватися толерантності під час 

емоційно некомфортних станів, тренує вміння працювати у 

команді однодумців; 

-   систематична онлайн- та офлайн-комуніація з носіями 

мови, зокрема із закордонними студентами аналогічних 

спеціальностей, представниками професій технічного 

напрямку; 

-   знайомство з віртуальним іноземним другом 

(адаптований сучасний аналог колишнього pen-friend); 
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-   ведення студентами індивідуальних портфоліо 

іншомовного мовленнєвого розвитку. 

Інтеграція розглянутих видів роботи у навчальний процес 

має бути продуманою й скоригованою відповідно до 

конкретної спеціальності технічного напрямку. Вирішальна 

роль підручника у процесі імплементації різних форм 

навчальної роботи уможливить дотримання логіки, принципу 

системності та систематичності навчання. 

Мультиінструментальне навчальне середовище додатково 

стимулюватиме мотиваційний аспект діяльності студентів, що 

також позитивно впливатиме на результативність опанування 

іноземної мови.  

Висновки. Пожвавлення уваги до проблем викладання  

іноземної мови студентам технічних спеціальностей 

відбувається у площині домінування гуманітарних підходів до 

розуміння сучасної освіти загалом. Резюмуючи висловлені 

вище позиції щодо теоретичних і практичних аспектів 

викладання іноземної мови для студентів технічних ЗВО, варто 

зазначити, що найкращих результатів можна досягти при 

комплексному використанні комунікативних методів і 

граматико-перекладного методу. Враховуючи те, що навіть у 

межах однієї академічної групи студенти мають різний базовий 

рівень іншомовної підготовки, на початковому етапі навчання 

важливо уніфікувати вхідний рівень володіння мовою до 

максимально високого в межах групи. Тобто методика 

навчання повинна передбачати поступовий перехід від 

елементарного оволодіння мовою до формування у студентів-

техніків основних мовних навичок, передбачених 

мовленнєвими компетенціями для фахівців певної галузі. 

Чільне місце в реалізації комунікативного підходу до вивчення 

іноземної мови має формування крос-культурної компетенції 

студентів технічних спеціальностей. Це особливо важливо в 

час інтенсивних інтеграційних процесів, оскільки сприяє 

якісному мультикультурному діалогу. Важливу роль сучасні 

дослідники відводять також розвитку продуктивних і 

рецептивних мовленнєвих умінь студентів. Через навчальний 
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контент, спектр методичних підходів до вивчення іноземної 

мови, емоційне наповнення освітнього середовища формується 

й професійно орієнтоване мислення студентів технічних 

спеціальностей, що якісно відрізняється від мисленнєвої 

активності студентів-гуманітаріїв 
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§ 3.3 ГЕНЕЗА СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ У

ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА СРСР: 

ВИТОКИ ТА ПІДВАЛИНИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Вступ. Всі діти мають право на освіту. В залежності від 

психофізичного розвитку та можливостей дитини має бути 

організований освітній процес будь-то в закладі загальної 

середньої освіти, в спеціальному закладі або вдома. 

Розвиток та реформування національної освіти в цілому і 

освіти дітей з особливими освітніми потребами зокрема 

передбачають постійне осмислення і оптимізацію мережі 

закладів освіти та удосконалення організації форм і методів 

навчання в них. 

Звернення до ґрунтовного вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду становлення та розвитку спеціальної 

освіти як одного з різновидів освіти дітей з особливими 

освітніми потребами, свідчить про прагнення не одного десятка 

дослідників знайти у минулому витоки провідних ідей 

сучасності, відшукати те нове, що раніше відкидалося як 

неможливе, поза межами реальності, навіть, фантастичне. 

Підкреслювали і підкреслюють актуальність цієї 

проблеми педагоги спеціальних закладів освіти, методисти, 

науковці.  

Виклад основного матеріалу. Західна Європа пройшла 

шлях від агресії до усвідомлення необхідності допомоги дитині з 

особливостями розвитку і надання їй спеціальної освіти. 

Проведений аналіз низки літературних джерел дозволив 

виявити в хронології історичних подій переламні моменти щодо 

західноєвропейських держав до осіб з відхиленнями у розвитку та 

побудувати змістовну періодизацію даного процесу. [А.Г. Басова, 

А.І. Дьячков, Х.С. Замський, В.П. Кащенко, F.G. Alexander, 

S. Selesnick, W. Bromberg, L. Kanner, O. Kolstoe, J. Patton, J. Payne,

Beirne-Smith, D. Moores, R. Scheerenberger, M. Winser].

У Спарті в IX – VIII ст. до н.е. Закон Лікурга 

рекомендував умертвляти фізично неповноцінних  немовлят. 
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Таким прагматичним було відношення давньогрецького 

соціуму до дітей з особливостями. І пройшли віки, перш ніж 

ставлення суспільства до них змінилось хоча б на бажання 

надати допомогу.  

Лише в 1198 році баварським курфюрстом відкривається 

перший притулок для дорослих сліпих. Так виникає і набуває 

поширення особливий тип установи – світський притулок, де 

особи з інвалідністю можуть отримати їжу і дах. 

Факти свідчать, що протягом десятків століть особи з 

порушеннями розвитку якщо не знищувались 

західноєвропейським суспільством, то могли лише мати від 

нього в кращому випадку благодійну допомогу в утриманні. 

Ані про яке навчання таких дітей мова не йшла. 

У 1578 вперше було задокументовано успіх 

індивідуального навчання глухонімих (П. Понсе, Іспанія). Але 

успішний досвід індивідуального навчання дітей із сенсорними 

порушеннями не привів і не міг привести до відкриття 

спеціальних навчальних закладів. 

Спеціальна освіта не могла виникнути не через 

відсутність теоретичних розробок, методик навчання і 

фахівців, а в силу збігу позицій світського закону, релігійного 

догмату і громадської думки щодо неповноцінності людей з 

вираженими порушеннями у фізичному чи розумовому 

розвитку. 

Треба відзначити, що Європейським державам 

знадобилося майже шість століть для переходу від 

усвідомлення необхідності піклування й догляду щодо різних 

категорій аномальних людей до усвідомлення можливості 

навчання хоча б частини з них (спочатку тільки осіб із 

сенсорними порушеннями). 

Чеський мислитель-гуманіст Ян Амос Коменський 

першим з педагогів висунув положення про необхідність 

піклуватися про виховання і навчання недоумкуватих. У своїй, 

що стала класичною, «Великій дидактиці» автор пише: «Адже 

хто засумнівався б у тому, що виховання необхідно людям 

тупим, щоб звільнитися від природної тупості ... Хто за 
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природою більш повільний і недобрий, той тим більше 

потребує допомоги, щоб по можливості звільнитися від 

безглуздої тупості і дурості. І не можна знайти такого 

недоумкуватого, якому абсолютно вже не могла б допомогти     

освіта». [11, с. 206 - 207]. 

У 1760 році відкривається перша в Європі школа для 

глухонімих дітей Ш.М. Епе (Франція), а в 1784 році 

відкривається перша школа для сліпих дітей В. Гаюї (Франція). 

У 1778 році відкрито перший Інститут для глухих (С. Гейнике, 

Німеччина). У 1779 році відкрито Інститут для глухонімих 

(Австрія). У 1789 році Паризька школа Ш.М. Епе отримує 

статус Національного Інституту глухих. У 1791 році відкрито 

першу британську школу для сліпих. У 1792 році відкрито 

перший британський притулок для глухих дітей В. Тьюка.  

Далі європейським державам знадобилося майже двісті 

років, щоб усвідомити необхідність створення паралельної 

освітньої системи для осіб з особливостями розвитку – системи 

спеціальної освіти.  

Слід відзначити, що на території сучасної центральної та 

східної України протягом ХVІІ – ХІХ століть склався 

унікальний феномен кобзарства: прийняття суспільством 

сліпих осіб не в якості нужденних жебраків, а як рівних 

співрозмовників, які мають життєвий досвід та неабиякі 

знання. Кобзарі були не мандруючими піснярами, які живуть 

милостинею, вони пов’язували різні частини країни своїми 

розповідями, піснями, були хранителями народних спогадів та 

виразниками народної мудрості й прагнення простих людей до 

кращого життя. Тобто сліпі особи набували в суспільному 

житті українців вагомої ролі, сприймалися як рівні, що 

відрізняє від загальносвітової практики сприйняття їх 

виключно як осіб, потребуючих соціального захисту. 

Повертаючись до теми створення паралельної освітньої 

системи для осіб з особливостями розвитку слід зазначити, що 

еволюція ставлення суспільства і держав Західної Європи до 

осіб з особливостями розвитку з кінця XVIII ст. до початку XX 

століття була такою: шлях від усвідомлення можливості 
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навчання дітей із сенсорними порушеннями до усвідомлення 

доцільності і необхідності навчання аномальних дітей, 

організації системи спеціальної освіти. 

Інтенсивний розвиток допоміжних класів і шкіл для 

розумово відсталих дітей прямо пов'язаний із введенням в 

західноєвропейських країнах закону про загальну початкову 

освіту. Почавши навчати всіх без винятку дітей, держава 

змушена була створювати паралельну освітню систему для 

дітей, які не в змозі засвоїти освітній стандарт у встановлені 

терміни. Саме так розумово відсталі виділяються в особливу 

категорію дітей, які потребують спеціального навчання. 

Початок XX століття став часом остаточного оформлення 

національних систем спеціальної освіти, які передбачають 

навчання трьох категорій дітей: з порушенням слуху, зору, 

інтелекту. Це час кардинальної зміни ставлення суспільства і 

держави до «неповноцінної меншини», становлення і 

утвердження нового, більш гуманного і демократичного 

погляду на цивільні права осіб з вираженими особливостями  

розвитку, введення загального початкового навчання.  

З початку ХХ століття до його 70-х років Західна Європа 

проходить шлях від розуміння необхідності спеціальної освіти 

глухих, сліпих, розумово відсталих дітей до усвідомлення 

необхідності надати освіту всім дітям із відхиленнями у 

розвитку. Відбувається вдосконалення і диференціація 

національних систем освіти, становлення нових типів 

спеціальних шкіл і нових типів спеціального навчання. 

М.М. Малофєєв, говорячи про розвиток структури спеціальних 

шкіл, відзначає появу (на додаток до шкіл, дошкільних та 

позашкільних освітніх установ) нових закладів «по 

горизонталі», тобто збільшення типів спеціальних шкіл: якщо 

на початку ХХ сторіччя їх три (для дітей з порушеннями слуху, 

зору, інтелекту), то згодом їх число в окремих країнах досягає 

двадцяти, включаючи школи для глухих, слабочуючих, сліпих, 

слабозорих, сліпоглухих, дітей з мовними порушеннями, 

фізичними порушеннями, труднощами в навчанні, 

множинними порушеннями, проблемами поведінки, для дітей, 
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схильних до тривалих хвороб, які тривалий час перебувають в 

лікарні, спеціальні школи при національних науково-дослідних 

центрах тощо. 

Система спеціальної освіти протягом 50-х – 70-х років 

ХХ сторіччя у Західноєвропейських країнах, як відзначає 

М.М. Малофєєв, вдосконалюється і «по вертикалі»: 

розширюються вікові рамки надання психолого-педагогічної 

допомоги, створюються дошкільні та постшкільні установи. 

Також починають активно функціонувати інститут соціальних 

працівників, соціальні служби допомоги і консультування 

батьків дітей з порушеннями в розвитку. Множиться число 

різноманітних благодійних, професійних, батьківських 

товариств, спілок і асоціацій. 

Загальними тенденціями розвитку національних систем 

спеціальної освіти в Європі в зазначений період можна вважати 

вдосконалення законодавчих основ спеціальної освіти та  

диференціацію типів шкіл і видів спеціального навчання. До 

цього часу належать перші прецеденти закриття спецшкіл і 

переведення їх учнів до загальноосвітніх закладів; відкриття 

класів для глибоко розумово відсталих дітей, які вважалися 

раніше нездібними. Ці прецеденти можна вважати першими 

провісниками прийдешніх змін в освітніх національних 

системах, які знову детерміновані зміною ставлення 

суспільства і держави до дітей з відхиленнями в розвитку, 

новим розумінням їх прав і, відповідно, новим розумінням 

обов'язків суспільства і держави по відношенню до них, що 

змусить багато країн кардинально переглянути свою політику в 

галузі спеціальної освіти, почавши шлях «від ізоляції до 

інтеграції». Так почнеться наступний період еволюції 

відносини європейців, але вже не до «осіб із відхиленнями в 

розвитку», а до людей з проблемами. 

Провідною тенденцією розвитку системи освіти для дітей 

з особливими потребами, починаючи з 70-х років ХХ століття, 

стає «включення в загальний потік» (mainstreaming) або 

інтеграція. Перехід до інтегративних форм навчання, визнання 

всіх без винятку дітей (незалежно від ступеня тяжкості 
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порушення), такими, що здатні навчатися, кардинальна 

реконструкція системи спеціальної освіти стала наслідком 

демократизації західноєвропейського суспільства, розвитку 

тенденцій до гарантованого забезпечення прав кожного, 

проведення антидискримінаційної політики в умовах 

економічного підйому, активного росту благодійності. 

За  даними   ЮНЕСКО,   який   провів   опитування 58 

країн (1986/1987 навчальний рік), три чверті з них вважають 

інтеграцію стратегічним напрямком державної політики в 

галузі спеціальної освіти [18]. 

Незважаючи на об’єктивну складність аналізу тенденцій 

сучасного періоду, вважаємо за необхідне звернути особливу 

увагу на факти, які свідчать про початок критичного 

осмислення інтеграційних підходів до шкільної освіти. 

В результаті проведення антидискримінаційної політики в 

Західній Європі сталася реальна інтеграція великого числа 

дітей з різними порушеннями у розвитку в загальноосвітні 

школи. Накопичивши двадцятирічний досвід, держава і 

суспільство починають бачити не тільки переваги обраного 

підходу (вони загальновідомі), але і породжені ним проблеми. 

Історія становлення і розвитку суто української системи 

спеціальних освітніх установ надзвичайно коротка і своєрідна. 

Територія сучасної України входила до складу Російської 

імперії, а потім – СРСР.   

Виникнення системи спеціальної освіти України в складі 

Російської імперії припадає на дореволюційний період, 

становлення в складі СРСР співвідноситься з періодом великих 

соціальних потрясінь, а остаточне оформлення відбувається в 

радянський період. Процес розвитку системи був досить 

інтенсивним і поступальним за своїм характером. На базі 

культурно-історичної теорії Л.С. Виготського плідно 

розроблялися теоретичні основи спеціальної психології та 

педагогіки в різних її напрямках, розвивалася диференційована 

система спеціальної освіти. Від трьох типів навчальних 

закладів для дітей з порушеннями слуху, зору, інтелекту, що 

діяли в 30-х роках, система спеціальних освітніх закладів за 
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радянських часів підійшла до 8 типів спеціальних шкіл (для 

глухих, слабочуючих, сліпих, слабозорих, дітей з порушеннями 

інтелекту, мови, опорно-рухового апарату, затримкою 

психічного розвитку) і 15 типів спеціального навчання. Була 

організована система дошкільного виховання і навчання дітей з 

порушеннями розвитку. Всі спеціальні школи, за винятком 

допоміжних (для розумово відсталих дітей), давали 

випускникам освіту, порівняну з певним рівнем загальної 

освіти, яка давала змогу для них вступати у середні спеціальні 

навчальні заклади і вузи. Зростання кількості спеціальних 

освітніх установ, диференційований характер національної 

системи спеціальної освіти,  високий рівень розробки 

теоретичних основ навчання певних категорій дітей з 

особливостями розвитку здавалися досить вагомими 

підставами для позитивної оцінки результативності системи, 

адекватності та ефективності обраних напрямків її розвитку і 

оптимістичного прогнозу. Однак спеціальні дослідження 

розвитку системи спеціальної освіти в цілому не проводилися і 

не могли проводитися за відсутності статистичних даних про 

кількість дітей із порушеннями розвитку в країні, про відсоток 

охоплення дітей з незаможних родин державною системою 

спеціальної освіти, закритості проблеми виявлення, обліку, 

виховання і навчання дітей із вираженими відхиленнями в 

розвитку, недоступності об’єктивних даних про стан систем 

спеціальної освіти за кордоном для проведення порівняльного 

аналізу. 

З ХХІ сторіччя під впливом соціально-політичних змін в 

країні відбувся різкий перелом в ціннісних орієнтаціях 

держави: сталося переосмислення прав людини, прав дитини, 

прав осіб з інвалідністю; почалося освоєння суспільством нової 

філософії: визнання неподільності суспільства на 

«повноцінних» і «неповноцінних», визнання єдиної спільноти, 

що складається з різних людей з різними проблемами. 

Українська держава проголошує антидискримінаційну 

політику у відношенні до осіб з інвалідністю. У цьому 

контексті різко змінилася оцінка суспільством і державою 
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стану системи спеціальної освіти і перспектив її розвитку, він 

став характеризуватися як кризовий. Критиці піддавалися і 

піддаються: 

соціальне маркування дитини з особливими потребами як 

«дефективної», аномальної; 

охоплення системою спеціальної освіти лише частини 

потребуючих її: «випадання» з неї дітей з глибокими 

порушеннями в розвитку; відсутність спеціалізованої 

психолого-педагогічної допомоги дітям зі слабко вираженими 

порушеннями; 

жорсткість і безваріативність форм отримання 

спеціальної освіти; 

примат освітнього стандарту над розвитком особистості 

дитини. 

Одночасно з 2005 – 2010 років в Україні на рівні 

громадському, а згодом – і державному, починають виникати 

ініціативи щодо впровадження в практику нетрадиційних 

методів психолого-педагогічної корекції, нових форм 

організації спеціального навчання, що калькують сучасні 

західні моделі навчання дітей з порушеннями в розвитку. 

Криза виникла не в окремих напрямках навчання тих чи 

інших категорій дітей з особливостями розвитку, а охопила 

систему в цілому, її організаційні та методологічні основи. Під 

сумнів було поставлено досить оптимістичний прогноз 

розвитку національної системи спеціальної освіти, що існувала 

до 90-х років ХХ сторіччя, результативність її функціонування. 

Криза представлялася настільки глибокою, що стратегія 

вирішення зводилася до альтернативи: продовжувати 

удосконалювати існуючу систему спеціальної освіти дітей з 

особливостями розвитку, або, повністю відкинувши 

сформовану систему, перейти до пошуку її принципово нових 

основ і організаційної структури, орієнтуючись на західні 

моделі. 

Ми вважаємо за необхідне звернулися до розгляду 

історико-генетичних і соціо-культурних основ становлення, 

оформлення і розвитку системи спеціальної освіти як інституту 
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держави, детально розглянутому Н.Н. Малофєєвим, яким було 

вивчено ставлення суспільства і держави до людей з 

відхиленнями у розвитку в різні історичні епохи в різних 

країнах, відображенням чого і стали національні системи 

спеціальної освіти як інститути держави (13). 

До сих пір у вітчизняній дефектології вивчалася історія 

тільки окремих напрямків спеціальної освіти (сурдопедагогіки, 

тифлопедагогіки, олигофренопедагогики, логопедії) і при 

цьому розглядалася історія становлення наукових поглядів на 

ті чи інші форми аномального розвитку дитини і способи їх 

психолого-педагогічної корекції (А. Г. Басова,  А. Н. Граборов, 

А. І. Дьячков, Х. С. Замський, В. П. Кащенко, А. І. Скребицкий, 

В. А. Феоктистова тощо.). Розвиток вітчизняної системи 

спеціальної освіти в цілому ніколи не був предметом 

комплексного аналізу, що вводить національну систему 

спеціальної освіти в контекст світового процесу. 

Як позитивні в минулому, так і негативні в цьому оцінки 

стану системи спеціальної освіти по суті залишаються 

суб'єктивними, умоглядними. Для науково обґрунтованої 

оцінки стану системи і визначення стратегії виходу з кризи 

необхідний цикл досліджень, спрямованих на вивчення 

спеціальної освіти як цілісної системи і взаємозв'язку її 

розвитку з соціально-економічним устроєм країни, ціннісними 

орієнтаціями держави і суспільства, політикою держави по 

відношенню до дітей з відхиленнями в розвитку, 

законодавством у сфері освіти в цілому, порівняльний аналіз 

рівня розвитку вітчизняної і світової дефектологічної науки як 

інтегративної галузі знання. 

Ми вважаємо, що потрібно починати не з дослідження 

систем спеціальної освіти, а з вивчення ставлення суспільства і 

держави до людей з відхиленнями у розвитку в різні історичні 

епохи в різних країнах, відображенням чого і є національні 

системи спеціальної освіти як інститути держави. 

Обраний методологічний підхід дозволяє піти від 

традиційного зіставлення зарубіжних та вітчизняної системи 

спеціальної освіти за хронологічним принципом, проводити 
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зіставлення систем на змістовному рівні, виявляти історико-

генетичні та соціо-культурні основи сучасних інноваційних 

процесів в області спеціальної освіти в Україні. 

Не проходячи всіх стадій громадських рефлексій 

західноєвропейської цивілізації, Київська Русь в готовому 

вигляді запозичила систему монастирської благодійності та 

піклування в X столітті, коли християнство було визнано 

офіційною державною релігією. Князь Володимир призначив 

піклування про інвалідів справою церкви, а його сучасник 

Преподобний Феодосій заснував при нещодавно виниклому 

Києво-Печерському монастирі лікарню-богадільню, де, за 

літописними свідченнями, надавалася допомога калікам і 

глухонімим. Аж до петровських реформ турбота про убогих 

творилася виключно добровільним подвигом жалісливих 

християн. Позбавлена політичної самостійності і не маюча 

достатніх фінансових коштів православна церква за масштабом 

своїх благодійних діянь не могла змагатися з західною 

церквою. Мережа російських монастирських притулків на 

території сучасної України ані по їх числу, ані за умовами 

утримання не могла конкурувати з європейськими. 

На Заході перші державні (королівські) спеціальні школи 

з’являються наприкінці XVIII століття. Російська імперія 

приходить до них у ті ж терміни – перші імператорські 

училища для глухих і сліпих дітей відкриті в Росії відповідно в 

1806 і 1807 роках. 

У 1907 році в Російській імперії діяв 61 заклад для 

глухонімих, в тому числі 7 притулків. У 50 школах, училищах 

та 4 установах змішаного типу (для піклування і навчання) 

налічувалося трохи більше двох тисяч двохсот учнів і 

приблизно три з половиною сотні педагогів. Аналізуючи 

наведені статичні дані як реальний підсумок вікових (1806 – 

1907 років) зусиль співвітчизників в справі організації 

навчання глухих дітей доктор П. Якобій приходить до 

невтішних висновків: «Положение дела образования 

глухонемых продолжает оставаться очень печальным. 2200 

учащихся и призреваемых составляют едва 6% по отношению к  
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числу глухонемых школьного возраста» [21.с. 110]. 

Напередодні першої світової війни в Росії існувала 

мережа спеціальних навчальних закладів, склався вчительський 

корпус, причому педагоги провідних шкіл мали достатню 

фахову підготовку, але, головне, з'явилося чимало 

прихильників введення обов'язкового загального 

безкоштовного навчання дітей з вадами фізичного та 

розумового розвитку. 

На рубежі ХІХ-ХХ століть в Російській імперії 

формуються професійні спільноти сурдопедагогів і 

тифлопедагогів, відбувається консолідація прихильників 

навчання глухонімих і сліпих, проводяться їх з'їзди з проблем 

навчання дітей-інвалідів. Учасники з'їздів вважають за 

необхідне розширити мережу спеціальних навчальних закладів, 

створити для «малоуспішних дітей» допоміжні школи або 

класи, для малюків – спеціальні дитячі сади, доступні «і для 

бідного класу» населення. 

Протягом   десятиліття   класи   і   школи  для розумово 

відсталих дітей відкривалися зусиллями приватних осіб або 

міських органів громадського самоврядування. У першому 

випадку ініціатива, як правило, йшла від лікарів 

(А. Володимирський, Л.Г. Оршанський, І.А. Сікорський, 

В.П. Кащенко, Г.Я. Трошин, А.Ф. Лазурский, А.Н. Граборов, 

Г.І. Россолімо, В.М. Бехтерєв), рідше від педагогів 

(М.П. Постовскій, Е.А. Мальцева). У другому випадку, 

відповідальність за підтримання спеціальних класів і шкіл 

брали на себе міські громадські управи. Останні не поспішали 

організовувати на підвідомчих територіях допоміжні навчальні 

заклади, активність проявили лише Санкт-Петербург, Москва, 

Нижній Новгород і Харків. 

У 1017 році допоміжні школи діяли в Вологді, В’ятці, 

Катеринодарі, Києві, Курську, Москві, Нижньому Новгороді, 

Санкт-Петербурзі, Саратові, Харкові; у всіх установах для 

дітей з розумовими вадами (допоміжних школах, притулках, 

лікарсько-виховних закладах) виховувалося близько 2000 

дітей. 
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Царська Росія не встигла реалізувати майже жодне з 

побажань фахівців стосовно створення системи спеціальної 

освіти в країні, незабаром країна втягується в світову війну, а 

потім її кардинально змінює Жовтнева соціалістична 

революція. І завершити перший етап будівництва системи 

спеціальної освіти держава диктатури пролетаріату вважала за 

краще своїм способом. Спеціальна школа перетворюється в 

логіці держави диктатури пролетаріату, вписується в 

принципово іншу систему політичних, правових, моральних, 

релігійних (точніше, антирелігійних), естетичних, 

філософських поглядів і ідей. 

Радянська держава перестає копіювати західні зразки, 

пропонуючи натомість оригінальну модель спеціальної школи. 

Побудована на інших принципах, вона в короткий історичний 

термін змогла забезпечити високий рівень навчання і 

виховання частини дітей з порушеннями розумового і 

фізичного розвитку. Разом з тим, говорити про пріоритет 

радянської моделі, точно так само як і про пріоритет моделі 

західної, нерозумно, вони мали різних замовників, різні 

ідеологічні, економічні та соціально-культурні основи, та й 

готували своїх випускників цих шкіл до виходу в несхожі один 

на друга соціуми. Цілі, зміст та організаційні форми 

спеціальної освіти в СРСР і країнах Заходу багато в чому не 

збігалися і не могли збігатися. Декрети Радянського уряду 

докорінно змінили не тільки зміст і організаційні форми 

радянської спеціальної освіти, але саму її суть, філософію, 

зруйнували старий і заклали новий ідеологічний фундамент 

майбутньої школи. 

Тенденції на ізоляцію системи спеціальної освіти від 

інших гуманітарних інститутів, характерні для країн західної 

Європи, були багаторазово посилені в СРСР економічними та 

ідеологічними чинниками. В результаті в СРСР виникає 

особливий тип системи спеціальної освіти як системи ізоляції 

дитини в особливому соціумі, внаслідок чого провідним типом 

установи в ній стає дитячий будинок і школа-інтернат. 

Потрапляючи в такий заклад, його вихованець опинявся 
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ізольованим значною мірою як від сім'ї, так і від нормально 

розвинених однолітків. «Дефективні» діти, позбавлені опіки 

батьків, допомоги церкви і філантропів, виявилися замкненими 

в особливий соціум («дефектологічний квадрат»), усередині 

якого і отримували спеціальну освіту. 

Радянська держава з перших років свого існування 

оголосила турботу про дефективних дітей пріоритетною, вона 

декретувала загальну початкову освіту і в той же час аж до 

середини 50-х років не поспішала розширювати мережу 

спеціальних установ. Постановою Совнаркому «Про введення 

всеобучу» (1927) було поставлено завдання щодо навчання 

«фізично дефективних і розумово відсталих дітей» місцевим 

органам народної освіти, але при цьому не було визначено 

механізм виявлення і обліку дітей, потребуючих спеціальної 

освіти. Реалізація постанови негайно призвела до стрімкого 

зростання числа неуспішних учнів, що змусило уряд 

зобов'язати «народні комісаріати освіти союзних республік 

організувати в великих містах, в першу чергу в Москві, 

Ленінграді, Харкові і Києві, в 1935/36 навчальному році 

спеціальні школи з особливим режимом для дефективних дітей 

і тих учнів, які систематично порушують шкільну дисципліну, 

дезорганізують навчальну роботу і негативно впливають своєю 

антигромадською поведінкою на інших учнів » [З Постанови 

РНК СРСР і ЦК ВКП (б), 1935].  

Планомірне зростання мережі спеціальних установ в 

значній мірі здійснювалося спочатку з ідеологічних міркувань, 

а потім – внаслідок об'єктивних причин: Другої світової війни і 

подальшого відновлення економіки. 

У 1950 році число спеціальних шкіл сягнуло довоєнного 

рівня. «Створена мережа спеціальних шкіл та інших установ 

для дітей з фізичними вадами та розумово відсталих, де вони 

навчаються грамоті, отримують загальноосвітні знання в обсязі 

початкової та семирічної школи і отримують трудову 

підготовку. Ці школи здійснюють загальне обов'язкове 

навчання дітей з психофізичними вадами, готують з них 

корисних громадян Радянського Союзу, оволодівають тією чи 
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іншою трудовою спеціальністю. <...> Всі ці школи є школами-

інтернатами, де діти утримуються і виховуються на повному 

утриманні Радянської держави, незалежно від того, є у них 

батьки чи ні», – відзначає Є.М. Мединський [14, с. 137]. 

У середині 50-х років система спеціальної освіти в СРСР 

диференціюється «по горизонталі», відтепер вона об’єднує 

школи п’яти видів: для глухонімих, туговухих, сліпих, 

слабозорих, розумово відсталих дітей. Стрімко зростає число 

навчальних закладів, з'являються нові типи дошкільних 

установ (перш за все, для дітей з порушенням слуху). У 

порівнянні з найвищими довоєнними показниками до 1954 

року число спеціальних шкіл подвоїлося, до 1990 року воно 

складає 2789 (загальна кількість учнів у них сягає 575000). 

Настільки ж швидко розвивається мережа дошкільних установ, 

до 1990 року в них виховувалося понад 300 000 дітей. З кінця 

70-х – початку 80-х років починають відкриватися спеціальні 

класи для розумово відсталих дітей і дітей із затримкою 

психічного розвитку в масових школах. В кінці 80-х 

відкриваються перші експериментальні класи для дітей з 

глибокою розумовою відсталістю. Держава підтримувала курс 

на подальшу диференціацію системи спеціальної освіти, 

з'явилися школи для дітей з важкими порушеннями мовлення, 

затримкою психічного розвитку, порушеннями опорно-

рухового апарату, таким чином «горизонтальна» структура 

системи об'єднувала вже навчальні заклади восьми видів. 

Удосконалювалася структура і «по вертикалі»: відкривалися 

дошкільні установи (діти в них приймалися спочатку з п'яти, 

потім з трьох років), множилося число постшкільних 

навчальних закладів (початкової і середньої ланки професійної 

освіти), де випускник спеціальної школи міг опанувати 

доступний йому вид праці, професію. Показником якості 

спеціальної освіти служили статистичні дані про чисельність 

студентів-інвалідів в технікумах і вузах країни, в окремі роки їх 

налічувалося до декількох сотень. 

До числа важливих позитивних відмінностей радянської 

системи спеціальної освіти слід віднести цензовий характер 
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освіти. Жоден з документів ЦК ВКП (б) «Про всеобуч» не 

містив окремих статей про дітей з фізичними та розумовими 

порушеннями, механічно поширюючи на них всі стандартні 

нормативи. Таким чином, проголосивши обов'язкову освіту за 

єдиним державним стандартом і не ввівши спеціального 

стандарту для дітей з відхиленнями у розвитку, законодавець 

встановив для всіх без винятку категорій дітей шкільного віку 

єдиний освітній ценз. «Радянська держава проявляє постійну 

турботу про аномальних дітей. В основу навчання і виховання 

дітей з вадами розумового і фізичного розвитку покладені 

єдині з масовою школою завдання, принципи, а також загальні 

закономірності комуністичного виховання учнів, проте 

структура, режим, методи навчання мають свої особливості.» 

[Збірник керівних та інструктивних матеріалів, 1982]. 

Державна стратегія в освіті визначила майбутні плюси і 

мінуси спеціального навчання в СРСР. Негативним наслідком 

введення єдиного цензу стало закономірне відторгнення навіть 

системою спеціальної освіти дітей з глибокими порушеннями 

інтелекту, емоційної сфери, складною структурою дефекту, а 

також диференціація аномальних дітей на «учнів» і 

«нездібних». Спеціальна школа, створена саме для тих, хто 

мало здатний або зовсім не здатний до оволодіння стандартною 

програмою, орієнтується на прийом тих, хто цю програму 

освоїти може. Заради подолання цензового бар'єру, який після 

кожної реформи в освіті ставав все вище,  доводилося 

диференціювати систему і «по горизонталі» і «по вертикалі». 

Дитячому садку належало готувати дитину до школи, а тій, в 

свою чергу, готувати випускника з фізичним або розумовим 

недоліком до отримання професії. Про це не говорилося 

вголос, але малося на увазі: якщо аномальна дитина не здатна 

стати нормальним працівником – витрачати кошти на його 

навчання недоцільно. Діти з глибокими інтелектуальними, 

емоційними порушеннями, складною структурою дефекту 

виявилися таврованими як «нездібні» і були відлучені від 

державної системи спеціальної освіти. Блискучий експеримент, 

проведений групою дослідників з НДІ дефектології АПН СРСР 
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в Загорському дитячому будинку для сліпо-глухих дітей – 

лише окремий випадок і не змінює загальної картини. 

До 80-х років зростання обсягу знань в рамках цензової 

освіти, примат освітнього стандарту над завданнями всебічного 

розвитку особистості дитини з особливими потребами 

призводять до розвитку дисбалансу між навчанням дитини і 

розвитком в державній системі спеціальної освіти. 

Міністерства освіти республік СРСР, у тому числі – УРСР, 

йшли шляхом створення республіканських, обласних і 

міжобласних навчальних закладів інтернатного типу, що 

посилювало соціальну ізоляцію дітей з особливими потребами, 

їх відрив від батьків, а з іншого боку – непомірно підвищувало 

вартість спеціальної освіти. Крім того, багато дітей, які 

потребували спеціального навчання, змушені були відвідувати 

загальноосвітню школу, не отримуючи необхідної 

спеціалізованої допомоги. 

Наприкінці ХХ століття СРСР мав сильну 

конкурентоспроможну на світовому рівні дефектологічну 

науку, низку унікальних експериментальних майданчиків, які 

забезпечували своїм вихованцям високий рівень розвитку, 

психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації, 

чималу кількість добротних спеціальних шкіл, спеціальну 

редакцію в складі видавництва «Просвещение», яке 

забезпечувало всі спеціальні навчальні заклади країни 

безкоштовними підручниками. Разом з тим, через відсутність 

закону про спеціальну освіту, незважаючи на інтенсивний 

розвиток системи, спеціальним навчанням вдалося охопити 

лише одну третину дітей, які мали в ньому потребу. Спеціальні 

освітні установи розподілялися по території країни, велика 

частина з них мала в своєму штаті одного-двох дефектологів, 

деякі не мали їх зовсім. Проте уряд, зацікавлені відомства і 

знайома з проблемою частина суспільства, вважали таку 

модель спеціальної освіти, побудовану зусиллями кількох 

поколінь дефектологів, оптимальною. 

Шлях європейської та світової інтеграції, обраний 

Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін в 
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політичному, економічному й соціальному житті нашої 

держави. Саме тому наразі відбуваються реформаційні процеси 

в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих 

світових стандартів. Значним поступом стала поява 

стратегічного документа – Закону України «Про освіту», який 

заклав підвалини нової парадигми освіти – орієнтації на новий 

тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентності в 

європейському та світовому просторах, виховання покоління 

молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, 

здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір, 

матиме необхідні знання, навички й компетентності для 

навчання протягом життя.  

З 2000-х років в Україні на рівні громадському, а згодом – 

і державному, починають виникати ініціативи щодо 

впровадження в практику нетрадиційних методів психолого-

педагогічної корекції, нових форм організації спеціального 

навчання, що наслідують (не завжди вдало) сучасні західні 

моделі навчання дітей з порушеннями в розвитку. 

Виникла на державному рівні тенденція до повної 

ліквідації існуючих закладів спеціальної освіти, зважаючи на 

недоліки, притаманні цій системі. Частина закладів, які дійсно 

не відповідали ряду сучасних критеріїв, була ліквідована. 

Пропонувалося повністю замінити модель системи освіти дітей 

з особливостями розвитку із спеціальними закладами на модель 

інклюзивної освіти дітей у загальних закладах освіти за місцем 

проживання родини. При цьому не бралась до уваги відсутність 

фахівців – корекційних педагогів у місцях проживання дітей 

(особливо у сільській місцевості) і бездумно калькувалася 

модель невеликих західноєвропейських країн, які мали при 

запровадженні   такої   моделі   зовсім   інші   попередні   

умови, а наразі вже стикнулись не тільки з її перевагами, а й 

відчули її суттєві недоліки. 

Але громадська спільнота та фахівці в галузі корекційної 

педагогіки не дали зруйнувати відбудовану протягом 

десятиліть добротну систему закладів спеціальної освіти в 

Україні.  
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Зважаючи на слушні зауваження, мережа закладів 

спеціальної освіти в Україні протягом 2010 – 2020 років була 

реформована, але її здобутки та переваги залишились в 

існуючому варіанті її функціонування. 

Систему спеціальної освіти для дітей з особливостями 

розвитку в Україні наразі складають: спеціальні школи, 

навчально-реабілітаційні центри та спеціальні класи в закладах 

загальної середньої освіти. 

При цьому освіту діти з особливими освітніми потребами 

можуть отримати, навчаючись за різними моделями, а саме:  

навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я у 

спеціальних освітніх закладах, що наразі сприймається як 

сегрегаційне навчання у спеціальних закладах інтернатного 

типу (традиційна модель); 

навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я у 

спеціальних класах закладів загальної середньої освіти з 

урахуванням їх адаптації до існуючих у них умов: ( модель 

нормалізації); 

навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

закладі загальної середньої освіти спільно з дітьми типового 

розвитку, ґрунтується на зміні освітнього середовища таким 

чином, щоб воно забезпечувало рівну участь усіх учнів у 

здійсненні їх прав (соціальна модель). 

Висновки. Розглянувши ґенезу системи спеціальної 

освіти в Західноєвропейських країнах, Російській імперії та 

СРСР в ході історичного процесу, а також сучасний стан 

розвитку спеціальної освіти, можна зробити висновок про 

необхідність формування в Україні національної системи 

збалансованої спеціальної освіти, яка включатиме позитивні 

напрацювання історичного досвіду і враховуватиме негативні 

наслідки впровадження інклюзії в Західній Європі, які вже 

можемо бачити. 

На наше глибоке переконання, перспективи розвитку 

навчальних закладів для дітей з особливими освітніми 

потребами в першу чергу пов’язані зі створенням принципово 

нових моделей освітніх установ – закладів комбінованого типу. 



112 

Такі заклади не будуть ізольованими від соціуму, але 

зможуть зберегти головне надбання спеціальних шкіл та 

навчально-реабілітаційних центрів – кадровий потенціал 

висококваліфікованих фахівців із спеціальною освітою, із 

досвідом фахової роботи, який допомагає працювати з 

найскладнішими випадками комбінованих дефектів. 

Підкреслимо, що, визнаючи перспективність установ 

нового типу, вважаємо неприпустимим руйнувати раніше 

створені спеціальні заклади освіти. Паралельно зі створенням 

установ нового типу надзвичайно важливо вдосконалювати 

нині діючі, наділяючи їх новими функціями і вибудовуючи 

якісно нову взаємодію спеціальних закладів із усіма закладами 

освіти. 

Другим шляхом, поєднаним із першим нерозривно, ми 

вважаємо інтеграцію дітей в суспільство шляхом впровадження 

моделей інклюзивного навчання. 

За основу зміни системи спеціальної допомоги має бути 

покладено ідею орієнтації не на дефект, а на потенційні 

можливості дитини як складової частини соціуму. 

Кожна дитина з відхиленнями у розвитку повинна мати 

можливість реалізувати своє право на освіту в будь-якому типі 

освітнього закладу і отримати при цьому необхідну йому 

допомогу. 
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§ 3.4 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ МОДАЛЬНОСТІ

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: ІНТЕРСЕМІОТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД 

Вступ. Розгляд проблем художнього перекладу 

ознаменувався останнім часом кардинальним поворотом в бік 

наукового переосмислення і систематизації наявних даних в 

рамках сучасної теорії перекладу. Представники класичної 

теорії перекладу досліджували загальні й індивідуально-

особистісні питання художнього перекладу з суто лінгвістичної 

точки зору, розглядаючи його як процес перетворення тексту з 

однієї мови у текст іншої (А. В. Федоров, Л. С. Бархударов, В. 

Н . Комісаров та ін.). У роботах інших теоретиків і практиків 

перекладу (І. А. Кашкін,  Г. Р. Гачечиладзе) висвітлювалося 

питання специфіки художнього перекладу, що стосується 

переважно залученням читача у процес авторського 

світобачення і створення образів, співзвучних задумом автора 

оригіналу, тобто переважав літературознавчий підхід до 

розгляду художнього тексту під час його перекладу.  

Однак, на сучасному етапі розвитку теорії художнього 

перекладу дослідники все частіше звертаються до одного з 

центральних понять лінгвістики – поняття дискурсу, де текст 

розглядається в сукупності з екстралінгвістичними, 

соціокультурними, прагматичними, психологічними та іншими 

факторами. 

На початку XXІ століття у світовій науковій царині 

зародився й інтенсивно розвивається тип дискурсу, який 

принципово відрізняється від інших дискурсивних систем. 

Розвиток кінематографу, телебачення та інформаційних 

технологій спричинило появу аудіовізуального дискурсу, що 

охоплює увесь обсяг полімодального медіа-контенту. А. В. 

Козуляєв визначає аудіовізуальний дискурс як полімодальний, 

що динамічно включає елементи різних знакових вербальних 

та невербальних систем, у створенні яких беруть участь 

колективи авторів, які в межах загальнокультурного 

дискурсивного процесу спрямовані на масового глядача, що 

володіють сукупністю соціальних, культурних,  демографічних 
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та лінгвістичних  параметрів [7, с.188].  

Виклад основного матеріалу. Аналіз новітніх 

досліджень у царині перекладу свідчить про те, що суто 

лінгвістичний підхід до перекладацького процесу вступив 

місце розумінню перекладу як багатоаспектного 

комунікативного повідомлення, в якому беруть участь не 

тільки мовні форми, а й інші екстралінгвістичні фактори. 

Переклад сьогодні вважається не тільки актом міжмовної, але й 

міжкультурної та інтерсеміотичної комунікації. Такий 

комунікативний підхід до розуміння перекладу нерозривно 

пов’язаний з поняттям дискурсу. 

Дійсно, якщо розглядати художній текст як об’єкт 

перекладу, в поле зору перекладача потрапляє, перш за все, 

макроконтекст літературного твору, до якого, зокрема, 

відноситься епоха, в якій він був створений, політичний, 

соціальний і культурний стан суспільства та суспільної 

свідомості, біографія і система морально-естетичних поглядів 

його автора і т. д. Іншими словами, кожен літературний текст 

постає лише однією з ланок безперервного соціально-

літературного дискурсу, що дозволяє дійти висновку про те, що 

об’єктом перекладу виступає не лише художній текст, а й 

художній дискурс. Поняття дискурсу дозволяє значно 

розширити можливості лінгвістичного і перекладацького 

аналізу. Дослідження у сфері дискурсу зводяться до двох: 

комунікативно-мовленнєвий (Н. Д. Арутюнова,  В. Г. Борботько,   

Т. ван Дейк та ін.) і структурно-текстовий (В. А. Андрєєва,         

В. В. Червоних, Е. С. Кубрякова та ін.). Перший підхід є 

комунікативно-орієнтованим і розглядає дискурс як 

«комунікативну подію», тоді як представники структурно-

текстового напрямку намагаються співвіднести поняття 

«дискурс» з поняттям «текст» і підходять до нього з точки зору 

не процесу, а результату.  

Відповідно, доцільно врахувати те, що художній твір 

представляє собою так званий наратив, де всі події та 

персонажі мають, з одного боку, вигаданий, а з іншого, 

подібний характер, що реалізується в тексті з допомогою 
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особливого набору виразних лінгвістичних засобів. Отже, якщо 

розглядати текст як чисто лінгвістичну категорію, то стає 

очевидним, що дискурс виходить за межі лінгвістики. Що 

більш, художній текст є не тільки способом зберігання та 

передачі інформації, формою існування культури, продуктом 

певної історичної епохи та відображення життя людини, а й 

виступає в якості одного з основних інструментів входження 

читача в інший культурний дискурс. Саме це робить художній 

переклад предметом вивчення не тільки теорії перекладу, а й 

лінгвокультурології, когнітології, прагматики та ін. 

Наївна картина світу, яка знаходить своє відбиття у мові, 

зберігається та акумулюється в культурі та традиціях, постає не 

лише сукупністю образів і понять, базується на основі 

життєвого досвіду носіїв мови. При цьому лексика мови 

виражає образно-аксіологічну композиційну картину світу, 

граматику відповідає за структурні характеристики простору 

тексту, породженого індивідуально-особистісним ставленням. 

Відповідно, до основної тези когнітивної лінгвістики про 

інтерпретацію мовного мислення, людина не відбиває у своїх 

словах оточуючу дійсність, а представляє її скрізь призму свого 

відтворення під певним кутом, що обумовлює існування 

лінгвістичних універсалів з лінгвокреативної діяльності 

людини, звідки витікає категорія модальності.  

Традиційно модальність розуміється як вираження 

мовцем ставлення до описуваної ситуації, в аспекті когнітивної 

лінгвістики модальність є фундаментальною основою 

реалізації своєї діяльності, вона є необхідністю для мовця 

«позиціонувати» себе по відношенню до мовного світу, який 

він створює. Присутність категорії модальності у всіх мовах 

обумовлює виникненням тих чи інших проблем, пов’язаних з 

передачею ставлення й оцінки з однієї мови на іншу з найбільш 

повним збереженням усіх модальних смислів. У процесі 

перекладу надфразових одиниць або текстів, що містять 

експліцитно представлені модальні значення з однієї мови на 

іншу, основним завданням постає пошук відповідних 

модальних «еквівалентів», які з найбільшою точністю зможуть 
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передати всі модальні відтінки, виражені в оригіналі.  

Модальність   розуміється   як    функційно-семантична    

категорія,    що експліцитно виражається нерівномірно в різних 

фрагментах тексту за допомогою характеристики героїв, 

сентенції автора, актуалізації окремих частин тексту і т.д. 

Об’єктивна модальність, що виражає відношення повідомлення 

до дійсності в плані реальності і потенційності, вважаються 

однією із обов’язкових ознак висловлювання. Вона відображає 

об’єктивні зв’язки реальної дійсності. Семантичною основою 

суб’єктивної модальності вважають оцінку, яка 

характеризується різноманітністю значень і їх відтінків. Модус 

має як кваліфікативні, так і соціальні категорії. Кваліфікативні 

категорії модусу, які висловлюють ставлення мовця до подій та 

інформації про них, можна розділити на модальність з точки 

зору реальності / нереальності; персоналізацію; тимчасову 

локалізацію і просторову локалізацію. Під соціальними 

категоріями модусу розуміють відношення мовця до 

співрозмовника: шанобливе, фамільярне, офіційне, дружнє. У 

тексті модальність представлена через «образ автора». 

Завдання інтерсеміотичного перекладу – «перекодування, 

перекладення створених в одній знаковій системі              

образів на образи іншої системи» [4, с. 10]. Якщо одиницями 

інтерлінгвістичного перекладу є слова, словосполучення, 

пропозиції і тексти, то одиницями інтерсеміотичного перекладу 

виступають знаки, образи, аудіовізуальні ряди і тексти 

вторинних систем моделювання. Відповідно, в основі 

інтерсеміотичного перекладу постають як вербальні, так і 

невербальні знакові системи.  

Структура семіозиса (знакового процесу) розглядається з 

точки зору трьох компонентів: знак, значення, інтерпретатор. 

Згідно зафіксованих компонентів, можна розглянути такі 

відносини:  

- відношення між знаком та іншими знаками, які з ним 

пов’язані;  

- відношення між знаком і його значенням;  

- відношення  між  знаком  і  його інтерпретатором. Ці три 
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види відносин між компонентами знакового процесу фіксують 

відповідно три його виміри:  

- синтаксичний – це вимір, який фіксує відношення між 

знаками в структурі знакового процесу;  

- семантичний  –  це  вимір,  який   фіксує  відношення 

між знаком і його значенням в структурі знакового процесу;  

- прагматичний – це вимір, який фіксує відношення між 

знаком і його інтерпретатором в структурі знакового процесу 

[8, c. 47].  

Що більш, у межах інтерсеміотичного перекладу текст 

розглядається як складна структура, що поєднує в собі 

сукупність лінгвістичних та паралінгвістичних ознак, 

притаманних різним семантичним системам. Зауважимо, що 

саме такий погляд на текст як самостійну та завершену 

формацію назвали феноменом мультимодальності [14, c. 14]. 

Процес інтерсеміотичного перекладу полягає у зміні 

знакових (семіотичних) систем: так, наприклад, кілька абзаців 

вербального тексту, що містить опис внутрішнього ставлення 

або думки будь-якого героя, можна передати одним 

зображенням, і глядач зможе зрозуміти стан персонажа. 

Внутрішньомовний переклад може означати не тільки 

перекодування тексту з одного функціонального стилю в 

інший, але і короткий виклад і адаптування [9]. Він 

ускладняється тим, що відбувається сукупність декількох 

процесів, наприклад: адаптація тексту для нової цільової 

аудиторії, короткий виклад, необхідність якого продиктована 

сукупністю лексичних, граматичних та синтаксичних 

особливостей мови реципієнта.  

Складність інтерсеміотичного перекладу класичного 

твору в кінофільм полягає в тому, що наявність невербальної 

комунікації між персонажами – необхідна умова процесу 

засвоєння читачем наданої інформації. Що більш, у звичайній 

розмові людина здатна одночасно розпізнавати до дев’яти 

невербальних сигналів, а саме: 1) наявність або відсутність 

безпосереднього тілесного контакту; 2) відстань між 

співрозмовниками; 3) поза;  4) зовнішність; 5) міміка і жести;   
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6) напрямок погляду; 7) тривалість розмови; 8) емоційність 

мови; 9) акцент. Ці невербальні сигнали поділяються на класи, 

яких зазвичай виділяють сім (Jüngst, 2010): а) кінесика – жести, 

рухи тіла, міміка, поза, погляд; б) парамова – так звані мовні 

сигнали, які супроводжують усне мовлення: гучність, темп, 

висота голосу, інтонація; в) зовнішність – деякі змінюються 

елементи, наприклад: одяг, зачіска, макіяж, прикраси; г) дотик; 

д) проксемика – відстань між співрозмовниками; е) хронемика 

– уявлення про час в комунікаційному процесі; оцінка і 

розподіл часу співрозмовниками; ж) артефакти – об'єкти 

навколишньої дійсності, які можуть передавати інформацію 

про своїх творців або власників. Отже, під час 

інтерсеміотичного перекладу виникають труднощі з 

правильною передачею модальності мовлення, що може 

виражатися невербальними засобами інформації. 

До теперішнього часу екранізація займала гідне місце 

серед усього різноманіття художніх фільмів. Однак, у 

більшості дослідженнях увага приділяється або аналізу 

окремих екранізацій, або екранним версіями творів одного 

автора. Якщо ж і робляться спроби теоретично узагальнити 

характеристики екранізації, то вони ґрунтуються на 

інтуїтивних відчуттях, і дослідники оперують такими 

поняттями, як «цілісність і незайманість», «доречність», 

«єдність», «зрілість», «тонкість», «адекватність» і т.д. [6]. 

Оптимальною вважається екранізація, в якій літературний твір 

перекладається на мову кіно зі збереженням його змісту, 

семантичних, лексико-стилістичних і прагматичних 

особливостей. 

«Порівнюючи кіно і роман як твори мистецтва і як два 

різні тексти, –зазначає К.Ю. Ігнатов, – видається доцільним 

провести їх порівняльний аналіз, і виявляти відмінності, які 

спричиняють різну роль вираження і функціонування 

вербальних і невербальних знаків. Романи і фільми 

підкоряються законам умовності художньої реальності, 

цілісності складових художнього твору, закону адресованості 

твору, а також законам оригінальності і узагальненості» [6]. 
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З когнітивної точки зору головною метою  

аудіовізуального дискурсу є формування у глядача довіри в те, 

що йому пропонують структурні елементи дискурсу (кадри, 

сцени), представлені таким чином, щоб відповідати жанровим 

шаблонам сприйняття і достовірним поведінковим шаблонам і 

концептам сприйняття [7, с.189]. Отже, доцільно виокремити 

відповідні характерні риси аудіовізуального дискурсу: 

1) жанровість (особливості представлення матеріалу у 

різних жанрах аудіовізуального дискурсу);  

2) необхідність спеціальних екстралінгвістичних знань 

для створення та розуміння різних форм реалізації 

аудіовізуального дискурсу (субтитри, дубляж / закадрове 

озвучування, ігровий полімедіальний супровід);  

3) наявність особливих семантичних підсистем, що 

вимагають від перекладача спеціальних знань для розуміння і 

адекватного здійснення професійної перекладацької  діяльності 

[7, с.192]. Тим не менш, А. В. Козуляєв вважає, що в 

аудіовізуальному дискурсі, поряд з особливостями спеціального 

дискурсу, присутні риси як художнього, так і публіцистичного 

дискурсів. На його думку, тексти, які відображаються в 

аудіовізуальному дискурсу, характеризуються наступними 

художніми особливостями:  

1) сюжетність (наявність діючих осіб, структур розвитку 

відносин між ними);  

2) поліморфність (включають інші види дискурсів – 

політичний, релігійний, побутовий у всій повноті їх мовних 

знаків з метою передачі емоційного навантаження);  

3) емоційна аутентичність, спрямована на отримання уваги та 

довіри читача / глядача в пропонованих ситуаціях [7, с.195]. 

Дослідник Д. Делабастита пропонує наступну 

класифікацію семіотичних елементів, що знаходяться в складі 

аудіовізуального тексту:  

1) аудіо-вербальні  елементи  (мовлення персонажів, 

закадрове мовлення, тексти пісень); 2) аудіо-невербальні 

елементи (естетичні та технічні шуми, мелодії, звукові ефекти); 

3) візуально-вербальні елементи (зовнішній вигляд та введення 
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персонажів, мова жестів, пейзаж, інтер’єр, спецефекти, 

колористичне та графічне оформлення кадра); 4) візуально-

невербальні елементи (титри, надписи як частина зображення в 

тексті реальності) [10, с.195]. 

Що більш, усі зазначені вище складові, що діють 

комплексно, відповідно до змісту «колективного автора», 

здійснюють певний вплив  на глядача. Під час перекладу 

аудіовізуального тексту неможливо виділити вербальні 

компоненти від невербальних, адже їх взаємозв’язок забезпечує 

багатошаровість, характерну для аудіовізуального дискурсу. 

Відповідно, полікодова природа аудіовізуальних текстів 

вимагає особливого підходу до перекладу. Є.Д. Малєнова 

справедливо відзначає, що аудіовізуальний переклад є 

процесом декодування та передачі засобами мови перекладу 

вербального компонента полісеміотичної єдності 

аудіовізуального продукту, в результаті якого створюється 

новий вербальний компонент цієї єдності, що підлягає 

подальшій обробці (субтитрування, озвучування, локалізація     

і т.д.) [15, с. 530]. 

 За визначенням  Є.Д. Малєнової, вербальний компонент 

аудіовізуального тексту декодується та передається засоби 

мова перекладу таким чином, що створюється новий 

вербальний компонент, відмінний від оригіналу у мовній 

формі, но співпадаючий з ним за функціональним та виразним 

характеристикам, що може дещо видозмінювати модальність 

цілого тексту або його частини. Відповідно, з метою зберегти 

модальність вихідного тексту, перекладач може внести в 

інтерсеміотичний текст деяких змін. 

Висновки. Отже, внутрішньомовний переклад 

класичного художнього твору в кінофільм ускладняється тим, 

що відбувається відразу декількох процесів: адаптація тексту 

до нової цільової аудиторії, зміна форми літературної мови з 

письмової на усну. Що більш, складність інтерсеміотичного 

перекладу класичного твору в кінофільм полягає в 

багатогранній невербальної комунікації між персонажами і 

необхідності її достовірної передачі реципієнту. В результаті 
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інтерсеміотичного перекладу твору народжується новий текст 

зі своєю складною системою відносин вербального, 

візуального та понятійного рівнів. Елементи цих рівнів логічно 

пов’язані з модальністю тексту, яку розглядаємо як функційно-

семантичну категорію, що виражається на всіх рівнях мови. 
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§ 3.5 АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Вступ. Стратегія модернізації вищої освіти в Україні 

визначається існуючими підходами щодо ступенів освіти і 

вимогами до підготовки  компетентного фахівця. Перший 

базується на тезі про «надмірність» вищої освіти. Статистичні 

світові розрахунки (куди ввійшли і показники по Україні) 

стверджують про існування так званого «прорахованого 

балансу», відповідно до якого 65% населення світу вища освіта 

не потрібна [1]. Другий підхід полягає у визнанні вищої освіти 

соціальною нормою.  

Проте, розмірковуючи про вищу освіту та її можливості, 

насамперед треба дбати не про її роль в сучасній економіці, а 

про її перспективи, тобто про  ту, яка буде через 10 років. 

Такий підхід повинен стати методологічним орієнтиром 

модернізації вищої освіти з урахуванням головної мети 

освітньої політики сучасності, а  пріоритетом має стати не 

лише забезпечення якості освіти, але й пропозиції побудови її 

змісту в доступному й ефективному форматі. В реалізації цього 

питання  важливими є програмні документи, які визначають 

інноваційний розвиток вітчизняної системи освіти, 

розглядають реалізацію концепції навчання впродовж усього 

життя (life-long learning) в якості однієї з стратегічних задач.  

Метою даного дослідження є аналіз зарубіжного досвіду 

впровадження дистанційної освіти, а також виявлення умов 

реалізації потенціалу дистанційного навчання в контексті 

модернізації вітчизняної системи вищої освіти. У 

представленому дослідженні зроблена спроба розкрити 

необхідні і достатні умови ефективної реалізації дистанційного 

навчання як інструменту підвищення якості освітньої 

діяльності у зарубіжних країнах.  

Методи дослідження: категоріально-понятійний аналіз з 

метою уточнення базових понять дослідження; аналіз 

нормативної документації для визначення інституційних 

підстав   реалізації    дистанційного     навчання    та    практики  
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дистанційного навчання. 

Виклад   основного   матеріалу.   Сьогодні  у  багатьох  

країнах світу заняття за індивідуальними схемами 

(траекторіями)  навчання користуються неабияким  попитом. У 

ролі провайдерів дистанційного навчання (ДН) сьогодні 

виступають не тільки заклади вищої освіти, коледжі, школи, а й 

численні навчальні центри та консалтингові компанії, в 

результаті чого охоплені всі сфери діяльності - від широкого 

діапазону вузівських спеціальностей і різних програм МВА до 

дистанційного навчання ріелторів, туроператорів, перукарів, 

медпрацівників, стилістів, бухгалтерів і т.д. В українській 

освіті ця тенденція тільки починає посилено активізуватися ще 

й у зв’язку з карантинними заходами. 

Освітні установи в багатьох країнах світу структурують 

навчальний процес відповідно до потреб ринку і попиту з боку 

роботодавців. Від випускника навчального закладу потрібні не 

тільки компетентності в професійній сфері, а й вільне 

володіння комп'ютером. Дистанційна форма навчання 

передбачає або наявність таких знань у момент навчання, або ж 

оволодіння ними в стислі терміни. Тобто, дистанційне 

навчання сприяє виробленню навичок пошуку необхідної 

інформації, структурування її, роботи з нею тощо, 

розширюючи тим самим загальний інтелект і мислення 

особистостості. 

До теперішнього моменту провідні університети 

Німеччини, Італії, Англії, Голландії, які працюють у сфері 

відкритого дистанційного навчання (ВДН), мають як загальні 

тенденції розвитку, так і унікальні риси, притаманні окремим 

державам, освітнім мережам або установам. 

Одними з важливих в ДН є деякі особливості організації 

управління ним, що безпосередньо пов'язані з управлінням 

якістю педагогічними технологіями, які використовуються в 

освітніх системах різних країн. 

Уряди європейських країн зацікавлені в розвитку мережі 

дистанційного навчання, однак підходи до ВДН і контингент 

слухачів в різних країнах істотно відрізняються. 
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У Великобританії, наприклад, навчання на відстані 

розраховане більшою мірою на спеціалістів-імігрантів - для 

якнайшвидшої їх адаптації та інтеграції; в Німеччині і Голландії 

акцент зроблений на навчанні студентів і ВДН широко 

використовується в університетах. Загальнонаціональної концепції 

ДН в Італії немає, проте на рівні держави здійснюються 

програми фінансування процесу комп'ютеризації освітніх 

установ. Крім того, для підтримки дистанційного навчання 

створено державний спеціалізований телеканал, безліч 

сучасних комп'ютерних програм для підготовки педагогічного 

персоналу за допомогою IT. 

У європейському секторі дистанційного навчання  освітні 

установи за формою організації поділяються на державні і 

приватні. Крім того, створені й успішно функціонують 

міжнародні та національні асоціації університетів, що 

працюють в системі організації ДН. Такі структури зазвичай 

керуються Радою директорів, стратегічним комітетом та 

іншими органами, що представляють собою колективні дорадчі 

об'єднання. Ними здійснюється і керівництво створених 

підрозділів, функції яких спрямовані на обслуговування 

освітньої мережі. Сюди зазвичай входять відділи технічної та 

методичної підтримки розробки та викладання курсів, а також 

контролю якості управління педагогічними технологіями і 

процесу навчання в цілому, загального маркетингу, фінансів і 

обліку та інших напрямків діяльності. 

Розробка змісту навчальних дисциплін здійснюється 

спільними зусиллями професорсько-викладацького складу або 

за допомогою залучення експертів зі сторони. 

Пріоритетним завданням при створенні і розвитку 

дистанційної освіти є надання студентам, громадянським і 

військовим фахівцям, найширшим колам населення, які 

проживають в будь-яких регіонах, рівних освітніх 

можливостей. Підвищення рівня освіти населення відбувається 

за рахунок більш активного використання наукового та 

навчального потенціалу провідних університетів й академій, 

які   є   лідерами   галузевих центрів підготовки кадрів та інших  
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освітніх установ.  

Дистанційне навчання передбачає використання 

практично будь-яких баз даних і бібліотек, тим самим 

забезпечуючи доступ до багатьох джерел інформації, що 

знаходиться в мережі Інтернет. Можливість індивідуалізації 

навчального процесу та професійної підготовки фахівців 

шляхом складання індивідуальних планів для кожного учня 

(студента), систематичного контролю і коригування ходу 

навчання надається усіма провідними навчальними закладами 

світу. 

Сьогодні докорінно змінюється вид комунікацій в ДН: 

відбувається заміна традиційних взаємодій на телекомунікаційні 

засоби, які здійснюють доставку слухачам основного обсягу 

досліджуваного матеріалу і забезпечують інтерактивне 

спілкування учнів (студентів) і викладачів в навчальному процесі. 

Однак слід враховувати, що дистанційні технології і методи 

можуть утворити свою самостійну, специфічну форму навчання 

лише за наявності відповідної інформаційної та телекомунікаційної 

інфраструктури, а також розвиненого комп'ютерного навчально-

методичного забезпечення в освітніх закладах. Тому 

найпоширенішим дистанційне навчання стало в тих країнах, де для 

цього склалися відповідні передумови, а саме: добре розвинена 

телекомунікаційна інфраструктура, велика територія країни і 

розвинена система традиційної освіти. 

В даний час можливість дистанційно навчатися надається 

більшістю американських і європейських університетів, крім того, 

постійно зростає кількість дистанційних короткострокових курсів з 

широкого спектру дисциплін. У США вищу освіту в режимі 

онлайн щорічно отримують близько 2 млн. чоловік. 

Відповідно йде бурхливий розвиток програмного і 

апаратного забезпечення, призначеного для ДН. Зростання ринку 

ДН в середньому в світі в різних країнах становить 10-20% на рік. 

Компанія Cortona Consulting прогнозує, що до кінця десятиліття 

цей ринок складе 50 млрд. доларів, а дані Національного 

інституту стандартів і технологій США свідчать про те, що 

Америка вже використала цю суму.  
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Сьогодні, коли світова економічна криза стала 

відбиватися на всіх базових сферах життя суспільства, освіта в 

Америці та й інших країнах для багатьох людей стає більшою 

мірою самоосвітою. Якщо у людини є мотивація до навчання та 

здатність вчитися, шлях, який їй пропонують для отримання  

освіти засобами  мультимедійних навчальних програм при 

консультативній допомозі тьютора і нечастих контрольних 

заходів, дозволяє отримати її якісну за значно менші гроші. 

Сьогодні в американських університетах відбувається зміна 

ролі і функції навчального закладу з джерела знань на 

координатора знань. В Європі ДН займає третину ринку освіти. 

У Туреччині половина студентів навчається дистанційно, 

бар'єр в мільйон слухачів в режимі онлайн перейшов 

Індійський університет ім. Індіри Ганді [2]. Інтенсивно 

розвиваються дистанційні форми навчання  в країнах 

ближнього зарубіжжя: активно йде становлення системи ДН в 

Білорусії, Казахстані та інших державах. Сьогодні в Україні 

різні навчальні заклади пропонують варіанти організації ДН, 

при цьому відчуваючи істотні труднощі з багатьох спрямувань 

його побудови і використання на практиці. Це, насамперед, 

відсутність підготовлених для такої діяльності педагогічних 

кадрів, недостатня в сьогоднішніх економічних реаліях країни 

інтернетизація населення, відсутність досвіду і т.д.  

Нові форми генерування ідей вимагають реорганізації 

наукових досліджень та підготовки фахівців, орієнтованих на 

рішення складних міждисциплінарних проблем. 

Сьогодні перед системою освіти України стоїть задача 

об'єднання зусиль педагогічної й академічної спільноти для 

створення єдиної інфраструктури реалізації ДН в сучасному 

форматі і підготовки педагогічних кадрів для реалізації ДН, які 

були б здатні підтримувати повний цикл організації 

навчального процесу. 

Навчальні заклади різних країн світу вносять свої 

корективи в здійснення процесу освіти з використанням 

новітніх технологій як педагогічних, так і управлінських, 

інформаційних, організаційних, технічних та ін. Інтернет-
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простір поступово інтенсифікує рух до єдиного 

загальносвітового освітнього співтовариства. При цьому до 

загальносвітової уніфікації освітніх технологій, безсумнівно, 

ще дуже далеко, хоча вже сьогодні бажаючі навчатися в 

найкращих університетах світу можуть собі це дозволити при 

дотриманні ряду умов, в тому числі мовного і цінового 

порядку. Однак, безперечно, що унікальний досвід організації  

ДН, який «працює» в різних країнах, сприяє розвитку 

всесвітньої мережі дистанційного навчання, в яку поступово 

вливаються нові  держави. 

Безсумнівно, при низці загальних вимог до ДН і 

необхідних для його реалізації умов і ресурсів (фінансових, 

інноваційно-технологічних, інформаційних, кадрових та ін.) в 

навчальних закладах різних країн існує своя неповторна 

специфіка, обумовлена географічними, етнічними, 

соціальними, культурними, освітніми традиціями, історичними 

фактами, політикою в країні в цілому і стратегією розвитку 

системи освіти зокрема. Все це в сукупності накладає відбиток 

на підходи до здійснення навчального процесу в сфері ДО і 

обумовлюєступінь потреби впровадження інноваційних форм 

навчання. 

Кількість творчих освітніх програм і порталів в усьому 

світі зростає пропорційно легкості доступу до Інтернету. Ще 

недавно зовсім незнайомі з віртуальної мережею регіони 

сьогодні активно освоюють нові IT і можливості мережі 

Інтернет, в тому числі і з точки зору отримання освіти. 

Розширення інформаційного простору викликало масове 

переміщення навчання і освіти в мережу Інтернет, можливості 

якого обіцяють і нову роботу, і перспективи подальшого 

професійного і творчого розвитку. Однак на сьогоднішній день 

при всій інтенсифікації поширення інтернет-технологій в 

багатьох частинах світу до цих пір доступ до Інтернету 

обмежений. 

За даними статистики, в 2018 році з 6,7 млрд.людей, що 

живуть на планеті, лише 3,162 млрд. (близько 46%) має такий 

доступ до віртуального інформаційного простору. Крім того, 
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власники доступу до Інтернету розподілені по континентах 

нерівномірно. Якщо в Північній Америці троє з чотирьох 

жителів мали на той момент вихід в Інтернет, то в Азії на 

початку 2019 року - один з п'яти чоловік, і тільки один з 

сімнадцяти - в Африці. 

Однак, незважаючи на низький рівень мережевого 

розвитку в Азії, сьогодні в даному регіоні світу більше 40 % 

людей (приблизно 650 млн.) звертаються до Інтернету. Ще 

десятиліття тому такого доступу тут не існувало. Потенційно 

подальший розвиток мережі Інтернет може зробити Азію 

планетарним центром електронної освіти і ДО [3,4]. 

Нерідко технічні проблеми і низький рівень технічних 

навичок студентів стають головними чинниками несприйняття 

ними дистанційної форми. Проведене анкетування слухачів 

вищої школи, що охоплювало такі параметри, як комп'ютерна 

компетентність, технологічні чинники, соціальна присутність і 

характеристики викладача (інструктора / тьютора), показало: 

- студентська комп'ютерна компетентність вимірюється 

частотою використання комп'ютера, знанням програмного 

забезпечення, частотою і типом використання Інтернету. 

Можна прогнозувати, що студент із достатньою комп'ютерною 

грамотністю буде позитивно сприймати дистанційне навчальне  

середовище; 

- навчальні послуги, що надаються на основі 

мультимедійних засобів, відеоконференцій, систем управління 

курсами і цікавими інтерфейсами користувача, підвищують 

сприйняття студентом дистанційної форми навчання. Наявність 

здорової, багатої і надійної ІТ-інфраструктури робить процес 

надання  освітніх послуг максимально комфортним, тому 

технологічні фактори мають позитивний ефект для сприйняття 

повноцінності систем дистанційного навчання; 

- соціальна взаємодія є важливим компонентом 

сприйняття дистанційного навчання. 

- почуття колективізму і приналежності до цілого ( групи, 

системи, навчального предмету) є визначальними для 

успішності навчання в дистанційній формі.  
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Соціальний контекст в ДН є важливим елементом в 

технології комунікації. По суті, соціальна взаємодія - це 

ступінь сприймання індивіда  як реальної людини у 

встановлених комп'ютером комунікаціях. Соціальне 

співробітництво забезпечує студентів можливостями перевірки 

і захисту їх власних уявлень в розширенні суті предмета, 

явища, процесу,  порівнюючи свої результати з іншими. 

Отже, соціальна взаємодія обумовлює успіх систем ДН з-

за наступних умов: 

-   викладач (інструктор/тьютор) відіграє центральну  роль 

в ефективності ДН; 

-   технічна компетентність викладачів (інструкторів/ 

тьюторів) і їхнє ставлення до студентів можуть бути 

визначальними  факторами в ефективності ДН; 

-  позитивне ставлення викладача (інструктора/тьютора) 

до технології, діалогового стилю навчання і контролю над 

технологією під час занять значно впливають на мотивацію 

студента до вибору дистанційного курсу. 

Таким чином, характеристики і якість роботи викладача 

(інструктора/тьютора)  з інформацією в ІТ-середовищі в 

основному визначають студентське сприйняття ДН [5]. 

Розвиток дистанційних форм навчання в світовому 

освітньому просторі в довгостроковій перспективі спрямоване 

на те, щоб надати можливість всім бажаючим в будь-якій точці 

світу засвоїти освітню програму будь-якого навчального 

закладу за затребуваною дисципліною. Даний підхід 

пояснюється тим, що дистанційне навчання все частіше 

розглядається як рушійна сила розвитку економіки країни. Про 

серйозність економічних очікувань від впровадження ДН 

свідчить і те, що в розробці програмного забезпечення для 

найбільших освітніх мереж світу беруть участь такі відомі 

комп'ютерні компанії, як Novel, Microsoft, IBM, Apple, DEC, 

Sun і інші. 

Що стосується питання управління якістю педагогічними 

технологіями, як показали зарубіжний і напрацьований 

вітчизняними  освітніми установами досвід, найбільш доцільно 
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використовувати комп'ютерні телекомунікації, які дозволяють: 

- оперативно передавати на будь-які відстані інформацію 

в будь-якому вигляді й обсязі; 

- здійснювати інтерактивний і оперативний зворотний 

зв'язок, без чого процес ДН трансформується в процес 

самоосвіти; 

- забезпечувати доступ до різних джерел інформації; 

- організовувати спільні телекомунікаційні навчальні 

проєкти, що вміщають розробки з різних країн; 

-  запитувати   інформацію  з будь-якої актуальної теми 

через електронні конференції; 

- проводити контрольні заходи з метою виявлення 

ефективності управління якістю педагогічними технологіями, 

що застосовуються в навчальному закладі. 

Висновки. Досвід зарубіжних країн може бути 

оперативно апробований і застосований для підвищення 

ефективності управління якістю педагогічними технологіями, 

що застосовуються в українській системі дистанційного 

навчання. Однак при цьому слід зазначити, що, незважаючи на 

безсумнівну цінність напрацьованого зарубіжними освітніми 

системами досвіду, в тому числі і в царині управління якістю 

педагогічними технологіями, не все є прийнятним для 

впровадження в українській освіті. Наприклад, прагнення 

зарубіжних ЗВО, коледжів, шкіл збільшити кількість 

навчальних курсів з метою залучення додаткового 

фінансування як з боку державних, так і приватних структур, 

тягне за собою перехід з інтерактивного навчання на 

самоосвіту, що знижує якість навчання, зменшує інтерес 

студента до проходження того чи іншого курсу, призводить до 

втрати виховного компонента в процесі навчання. 
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