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Дорогі друзі та колеги! 

 
Приємно повідомити науковій 

спільноті, про вихід чергового тому 
міжнародної колективної монографії 
міждисциплінарного напряму 
"MODERNÍ ASPEKTY VĚDY" 
("Сучасні аспекти науки"). 

Мета видання – активізація 
співпраці між освітянською 
спільнотою України та іноземних 
держав щодо вивчення кращих 
європейських практик розвитку 
сучасної освіти і науки, визначення 
шляхів та напрямів формування 
ефективної системи освіти і науки в 

Україні з урахуванням міжнародного досвіду та національних 
пріоритетів. 

 Авторами монографії є науково-педагогічні й педагогічні 
працівники закладів освіти, студенти, аспіранти, майбутні вступники, 
представники приватного та публічного секторів та всі зацікавлені 
особи. 

Ґрунтовними та багатоаспектними є публікації монографії, які 
об’єднала єдина сучасна тема – діджиталізація. Також, особливою 
тезою, яка проходила лейтмотивом матеріалів монографії, стала і 
проблема розвитку цифрових та професійних компетентностей 
педагогів та учнів. 

Бажаю виданню нових напрямів розвитку, удачі, оптимізму, 
благополуччя та найкращих перспектив на кожен подальший день! 

 
З повагою, 

Проректор з наукової роботи 

ПВНЗ «Університет Новітніх 

Технологій», кандидат наук з 

державного управління, доцент 

 

 

    

 

        Ірина Жукова 



            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

11 11

Шановні колеги! 

Приємно повідомити науковій 

спільноті, про традиційний вихід ХІІІ-го 

тому міжнародної колективної 

монографії міждисциплінарного 

напряму "MODERNÍ ASPEKTY VĚDY". 

Томи монографії, протягом уже 

майже двох років, залишаються 

авторитетними виданнями, а матеріали, 

які публікуються у них відрізняються 

інноваційністю, аналітичністю та 

новизною. 

Щоразу автори матеріалів монографії поповнють 

скарбницю вагомих досягнень у науковій, науково-методичній 

та освітній діяльностях для вирішення практичних питань в 

області державного управління, міжнародної економіки, 

психології, педагогіки,  права, соціології, медицини та ін. 

Вітаю колег та бажаю подальших творчих успіхів! 

З повагою, 

Завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету, доктор економічних 

наук, доцент         Наталія Новікова 
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Drazí přátelé! 

 Blahopřejeme k vydání XIII. svazku 

mezinárodní kolektivní monografie 

interdisciplinárního směru "MODERNÍ 

ASPEKTY VĚDY". 

Monografie publikuje aktuální 

analytické materiály o inovacích,

problémech veřejné správy, rysech 

socioekonomického vývoje země a managementu. 

Je pozoruhodné, že publikace obsahuje články profesionálů z 

oblasti průmyslu, ekonomiky, práva, managementu, vzdělávání atd. 

Přeji autorům, čtenářům, redaktorům úspěch, zdraví, pohodu a 

další vědecké tvůrčí rozmachy. 

Pozdravy, 

Ředitel Mezinárodního ekonomického institutu          Marketa Pavlova 
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ODDÍL 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA A 

STÁTNÍ SPRÁVA 

§1.1 МІЛІТАРИЗАЦІЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОГО

КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА НАРОЩУЄТЬСЯ 

Вступ. Російська агресія проти України та мілітаризація 

тимчасово окупованого Криму фактично призвели до 

руйнування так званої "флангової зони" на півдні України, 

визначеної Договором про звичайні збройні сили в Європі 

(ДЗЗСЄ). Про це заявила у п’ятницю у 15 жовтня 2021р. у 

Відні делегація України під час 6-ї оглядової конференції з 

розгляду Договору про звичайні збройні сили в Європі.[1] 

Договір про звичайні збройні сили в Європі - був 

підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі вищими 

представниками урядів і міністрами закордонних справ 22 

держав–учасниць. Район застосування Договору охоплює всю 

сухопутну територію держав-учасниць в Європі від 

Атлантичного океану до Уральських гір. Для кожної держави 

були визначені максимальні рівні для наявності п'яти категорій 

звичайних озброєнь (бойові танки, бойові броньовані машини, 

артсистеми калібру понад 100 мм, бойові літаки та ударні 

вертольоти). Договір був ратифікований Верховною Радою 

України 1 липня 1992 року та є безстроковим. 

Виклад основного матеріалу. Після ліквідації 

Організації Варшавського договору і розпаду СРСР на окремі 

держави учасники Договору уклали Угоду про адаптацію, яка 

відображала ці зміни. 19 листопада 1999 у Стамбулі підписано 

Угоди щодо адаптації Договору про ЗЗСЄ. Основними 

напрямками адаптації Договору є еволюція обмежень озброєнь 



           MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
       Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
14 

та військової техніки, перегляд функціонування Договору в 

сучасних умовах, регулювання розміщення іноземних військ, 

вдосконалення системи контролю та обміну інформацією. 21 

вересня 2000 Верховна Рада України ратифікувала Угоду щодо 

адаптації Договору про ЗЗСЄ.[2] 

Росія також підписала і ратифікувала цю Угоду. Країни-

члени НАТО не стали її ратифікувати, доки Росія не виконає 

своїх зобов’язань вивести свої війська з території Грузії та 

Молдови. Москва наполягає, що нинішній стан, який 

визначають ці документи, загрожує її безпеці, і домагається 

переукладання частини їхніх положень на вигідних для себе 

умовах. 

14 липня 2007 року президент Росії Володимир Путін 

підписав указ «Про тимчасове зупинення Російською 

Федерацією чинності Договору про звичайні збройні сили в 

Європі та пов'язаних із ним міжнародних договорів». Після 

цього Росія ще вимагала від США та Великої Британії дані про 

чисельність їх сил у Європі, у 2011 році у наданні таких даних 

— через тимчасове зупинення Росією чинності Договору — 

Росії було відмовлено. 

У той час, як у 2006 році Україна добровільно та в 

односторонньому порядку знизила свій максимальний рівень 

звичайних озброєнь - вже в серпні 2008 року РФ розпочала 

військове вторгнення до Грузії – у "фланговій зоні" відповідно 

до ДЗЗСЄ. У 2014 році Росія розпочала раптову збройну 

агресію проти України, розпочавши її також у "фланговій 

зоні": у місті Севастополі та Автономній Республіці Крим. В 

результаті окупації частини території України понад 44 тис. 

квадратних кілометрів, в межах АР Крим, м.Севастополь та 

деяких районів Донецької і Луганської областей, було 

виведено із зони застосування Договору про звичайні збройні 
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сили у Європі. Росія у 2017 році призупинила свою участь у 

ДЗЗСЄ. 

Україна надає великого значення ДЗЗСЄ і суворо 

дотримувалася його положень з моменту підписання 17 липня 

1992 р. – Україна прийняла 888 перевірок та провела 706 

перевірок на території інших держав-учасниць. Зокрема, це 

стосувалося і визначених ДЗЗСЄ та Ташкентською угодою 

додаткових обмежень щодо зберігання озброєння та військової 

техніки для так званої "флангової зони", яка поширюється на 

Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області та АР Крим. 

Через військове вторгнення Росії та тимчасову окупацію 

території Криму припинили діяти режими перевірки, визначені 

не лише Договором про звичайні збройні сили у Європі, а й 

Віденським документом 2011 року та Договором про відкрите 

небо. 

Агресивні дії Російської Федерації та прискорена 

мілітаризація Москвою тимчасово окупованого Кримського 

півострова де-факто зруйнувала південну "флангову зону" (на 

півдні України в рамках ДЗЗСЄ ). Росія перетворила частину 

"флангової зони" – окупований Крим – на плацдарм для 

наступу вглиб материкової України. Ця окупована Росією 

територія стала непрозорою "сірою" зоною, в якій Москва 

зосереджує неконтрольовану кількість ударного озброєння.[1] 

З моменту незаконної тимчасової окупації Криму Росія 

зосередила велику кількість озброєння і військовослужбовців в 

українській «фланговій» зоні, яка повинна бути зоною зі 

зниженим рівнем озброєння і військової техніки, як це 

визначено Договором про звичайні збройні сили в Європі. а 

станом на грудень 2013 року Росія мала право утримувати в 

українському Криму в складі військових формувань 

Чорноморського флоту не більше 132 бронетранспортерів, не 

https://www.ukrinform.ua/tag-rosia
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більше 24 артилерійських систем калібру більше 100 мм, не 

більше 22 бойових літаків і не більше 16 тис. особового 

складу. Але в ході тимчасової окупації Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя Росія «створила потужну об'єднану 

угруповання сил, яка дозволяє їй контролювати ситуацію у 

всьому Азово-Чорноморському регіоні». Станом на 1 жовтня 

2021 року до складу цієї групи військ, яка знаходиться на 

постійній основі під тимчасово окупованому Криму, входять: 

близько 32,5 тис. військовослужбовців; 185 бойових танків; до 

480 бойових броньованих машин; до 260 артилерійських 

систем калібру більше 100 мм, включаючи РСЗВ; близько 100 

бойових літаків; до 70 бойових вертольотів; 13 берегових 

ракетних комплексів; до 70 військових кораблів і катерів; 7 

підводних човнів. Крім цієї «кримської» групи, в рамках 

навчань на півострові періодично знаходяться інші підрозділи 

Південного військового округу і десантні війська російських 

ВС з Росії.  

Ударний військово-морський та ракетний потенціал, що 

сконцентрований в окупованому Криму, призвів до зміни 

військово-стратегічного балансу в Чорноморському, 

Чорноморсько-Середземноморському та Чорноморсько-

Каспійському регіонах на користь РФ. За 2014-2021 роки 

військово-стратегічне значення Кримського півострова для РФ 

кардинально посилилося, і цей процес ще більше прискорився 

після завершення будівництва Керченського мосту в зв'язку з 

поліпшенням логістики. 

До першого бойового застосування морських крилатих 

ракет «Калібр» 7 жовтня 2015 вважалося, що їх дальність 

складає 300 км. Під час першого бойового застосування по 

Сирії ракети вразили цілі на відстані понад 1500 км. Є 

інформація щодо справжньої дальності цих ракет до 2600 км. 
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Таким чином, ракети «Калібр» кораблів Чорноморського 

флоту РФ здатні, як мінімум, досягати при стрільбі з району 

Севастополя цілей на території всіх країн Європи, крім 

Норвегії, Великої Британії та Іспанії, а також Північної 

Африки та Близького Сходу. 

Пересувний береговий ракетний комплекс «Бастіон» з 

крилатою ракетою «Онікс» здатний, як і «Калібр», стріляти не 

тільки по кораблях, а й по малорозмірних цілях на суші, має 

імовірну дальність 600 км. «Бастіон» при стрільбі з району 

Севастополя здатний вразити в тому числі сухопутні цілі в 

прибережних районах усіх чорноморських країн. Може також 

використовуватись із ядерною боєголовкою. 

Оперативно-тактичні сухопутні пересувні ракетні 

комплекси «Іскандер» офіційно мають приблизно таку ж 

дальність в 500 км і здатні нести ядерну боєголовку до 50 

кілотонн. Утім, багато експертів вважають, що офіційна 

дальність ракети занижена, щоб приховати порушення 

Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а 

реальна дальність цієї крилатої ракети складає 2000-2600 км. 

Заплановане розміщення в окупованому Криму 

ракетоносного авіаполку бомбардувальників Ту-22 М3 

включає 16 літаків, кожен з яких здатний нести 10 крилатих 

ракет Х-101 (Х-102) з дальністю близько 5 тис. км. У тому 

числі з ядерною боєголовкою в 250 кілотонн. Х-101 (Х-102 у 

виконанні з ядерною боєголовкою) – стратегічна крилата 

ракета «повітря-поверхня» з використанням технологій 

зниження радіолокаційної помітності. За результатами 

випробувань має кругове імовірне відхилення 5 м на дальності 

5500 км. Здатна знищувати мобільні цілі з точністю до 10 м. 

У цілому, берегові сухопутні ракетні комплекси 

«Іскандер», «Бастіон» та морські ракети «Калібр» на кораблях 
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Чорноморського флоту РФ, наявні на окупованому 

Кримському півострові, в поєднанні з планами розміщення 

літаків-ракетоносців Ту-22МЗ становлять загрозу не тільки, як 

вважалося раніше, для всього узбережжя Чорного моря, але і 

для всієї Європи, особливо з її південного флангу. 

Військовий потенціал Кримського півострова, в тому 

числі наступальний, являє собою нове і досить унікальне 

світове явище. З урахуванням того, що відносини Туреччини з 

НАТО, ЄС і США в 2017-18 році погіршувалися, а з РФ 

поліпшувалися – аж до покупки Туреччиною у Росії комплексу 

ППО С-400 і реального будівництва першої нитки газопроводу 

«Турецький потік», можна зробити наступний висновок: в 

результаті мілітаризації окупованого Криму склалася 

абсолютна військово-стратегічна перевага РФ в 

Чорноморському регіоні з проекцією її на Південний Кавказ і 

Близький Схід.[1] 

З кінця 2015 окупований Крим, разом із Новоросійськом, 

став одним з основних плацдармів РФ в сирійській війні і 

залишається ним до теперішнього часу. Угруповання військ 

РФ в Криму – надводні кораблі, підводні човни, морська 

піхота – бере активну участь у військових діях РФ в Сирії. 

У 2015-2017 роках надводні кораблі та підводні човни 

(ПЧ) Чорноморського флоту РФ завдавали удари по наземних 

цілях в Сирії зі східної частини Середземного моря крилатими 

ракетами «Калибр». Зі 100 крилатих ракет «Калибр» 

морського базування, що були застосовані ВМФ РФ по цілях в 

Сирії, 56 належали надводним кораблям та підводним човнам 

Чорноморського флоту РФ, 44 – корветам Каспійської 

флотилії. Таким чином, досвід бойового застосування 

крилатих ракет великої дальності наразі мають 2 фрегати та 4 

підводних  човни  ЧФ  РФ  (корвети   «Серпухов»  та «Зеленый  
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дол» передані Балтійському флоту РФ). 

Крім нанесення ударів крилатими ракетами, 

здійснюється постачання військової техніки, спорядження, 

боєприпасів сирійському режиму Б.Асада з Севастополя та 

Новоросійська на великих десантних кораблях ЧФ РФ та 

інших флотів РФ, а також на допоміжних судах ЧФ РФ, що 

базуються в окупованому Севастополі – так званий 

«Сирійський експрес».[3] 

Тактична ядерна зброя може розміщуватися не тільки на 

бойових кораблях, а й на тактичній авіації, і на зенітно-

ракетних комплексах великого радіуса дії. Ось така зброя в 

Криму, швидше за все, вже є ‒ причому росіяни могли її 

встановити ще до 2014 року, просто не повідомили Україну. 

Проконтролювати наявність такого виду боєприпасів дуже 

складно, Тому що вони не вимагають додаткових пристроїв та 

інфраструктури, тобто їхнє застосування – таке ж, як 

звичайних, не ядерних боєприпасів. Загалом, потрібно, щоб 

українська сторона як на офіційному рівні, так і на 

неофіційному постійно нагадувала міжнародній спільноті про 

таку небезпеку. Ядерна катастрофа в Криму була б великою 

бідою не тільки для півострова, а також для причорноморських 

держав. При бажанні міжнародна товариства може застосувати 

жорсткі санкції проти Росії. 

Українська делегація 15 жовтня 2021р. у Відні заявила, на 

6 оглядовій конференції з розгляду Договору про звичайні 

збройні сили в Європі,  що в окупованому Криму розгорнуто 

39 засобів, які можуть використовувати як носії ядерної зброї. 

А саме: 

-1 береговий стаціонарний ракетний комплекс "Утес".

-1 ракетний крейсер "Проєкт 1164 "Атлант".

-2 кораблі на повітряній подушці "Проєкт 1239".
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-3 фрегати "Проєкт 11356". 

-4 ракетні катери "Проєкт 1241.1". 

-4 малі ракетні кораблі "Проєкт 21631". 

-6 дизельних підводних човнів "Проєкт 636,3". 

-18 фронтових бомбардувальників Су-24М. 

Також, як вважають в Україні, дуже ймовірною є поява 

нових носіїв ядерної зброї на окупованому півострові: 

- винищувачі середньої дальності Су-34 можуть замінити 

фронтові бомбардувальники Су-24М; 

- також з Росії готові передислокувати мобільний 

балістичний ракетний комплекс малої дальності "Іскандер-М"; 

- розташовані у Криму війська окупантів може посилити 

будь-якої миті й група дальніх бомбардувальників Ту-22М3. 

Також делегація України повідомила, що Росія 

продовжує працювати над можливим відновленням військової 

інфраструктури для зберігання ядерної зброї в Криму.  26 січня 

2015 російські ЗМІ повідомили, що в рамках створення 

російського військового угрупування в Криму сформовано 

територіальний орган 12-го головного управління Генштабу 

Міноборони РФ, що займається забезпеченням зберігання, 

перевезення та утилізації ядерних блоків для тактичних і 

балістичних ракет. Об'єктів, де могли розміщуватися якісь 

ядерні компоненти, на півострові було три: сховища 

боєприпасів краснокам'янське, під Феодосією та балаклавське, 

севастопольський університет ядерної енергетики. У 2014 році 

українська Державна інспекція ядерного регулювання 

повідомила в МАГАТЕ про те, що більше не контролює ці 

об'єкти.[1] 

Один з об’єктів — це так звана “Феодосія-13”, нині це 

село Краснокам’янка. Татарською мовою — це урочище 

Кизилташ, де з початку 50-х років протягом шести років 
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велося велике будівництво бази зберігання ядерних 

боєприпасів для авіації, артилерії і ракет, у тому числі для 

бойових кораблів Чорноморського флоту СРСР. Тут збирали 

атомні бомби, що використовувалися у вересні 1956 на 

навчаннях на Семипалатинському полігоні. У 1959 році з 

Кизилташу були відправлені перші ядерні боєголовки в НДР 

(Фюрстенберг). У вересні 1962 року в рамках операції 

«Анадир» під час карибської кризи шість зібраних в Кизилташі 

авіабомб були відправлені на Кубу.  Це величезний об’єкт, 

це понад 30 км тунелів розмірами, як у метрополітені, а в 

деяких моментах — значно більші. Об’єкт був у використанні 

до 1996 року. Після анексії Криму, Росія почала там проводити 

відновлювальні роботи.[4] 

Другий об’єкт, який є на території Криму — 

це Балаклава, де розташовані підводні човни РФ. Також там 

додатково, і це перевірена інформація, зроблені штольні для 

підводних човнів.[1] 

До окупації в Криму в Севастопольському Університеті 

знаходився учбовий ядерний реактор і цей реактор з 2014-

гороку влада України не контролює. Сама Російська Федерація 

щодо цього реактору робила контроверсійні заяви з яких 

випливає, що він нібито не експлуатується. Реактор  учбовий і 

має ризики не стільки пов’язані з виробництвом ядерної зброї, 

бо у нього недостатньо великий потенціал, а саме з 

можливими інцидентами щодо забруднення, бо цей реактор 

знаходиться біля однієї з севастопольських бухт. Якщо 

трапиться витікання ядерного палива чи інша проблема 

подібного характеру, то акваторія Чорного моря і узбережжя 

потрапить в зону ураження. Це реальна ситуація про яку 

Україна неодноразово говорила в МАГАТЕ.[5] 

Все частіше лунають заяви занепокоєння з боку експертів 
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і представників влади, стосовно того, що окупований Росією 

український півострів Крим може стати територією на якій 

буде розміщена ядерна зброя. Якщо це так, то Крим 

автоматично перетворює Україну в країну на території якої 

(хоч і неконтрольованої Києвом) базується воєнний ядерний 

потенціал від якого наша держава відмовилась ще на початку 

1990-х років. Ситуація в багатьох аспектах, в тому числі з 

точки зору геополітичної безпеки, вкрай неоднозначна і 

небезпечна. Тим більше враховуючи мілітаристські настрої 

Кремля і той факт, що Крим де-факто є військовим 

плацдармом з радіусом досяжності ракет до Брюсселя і 

Ближнього Сходу. Російська Федерація ніколи не заперечувала 

того, що в Криму може бути ядерна зброя. Жодних гарантій 

непоширення на Крим власної ядерної політики Росія не 

давала. В їхній воєнній стратегії жодних виключень щодо 

Криму не робиться. Окрім того РФ не пускає в Крим місії 

МАГАТЕ  і тим самим утворює в Криму «сіру» зону, в якій 

можна зберігати будь-що і в будь-якому вимірі. 

Висновки. Таким чином Мілітаризація Криму стала не 

тільки головним змістом кримської політики РФ, але й 

основним драйвером економіки окупованого півострова. Ідеології 

військового плацдарму підпорядковуються всі інші сфери життя в 

Криму – економіка, соціальна сфера, права людини, 

інформаційний простір, національна політика. У результаті за сім 

років окупації найбільш яскравою «історією успіху» РФ в Криму 

стало саме «військове освоєння» його території: 

- на півострові стрімкими темпами створене та нарощується 

найбільше в Європі міжвидове угруповання військ РФ; 

- до Криму з перших днів окупації в пріоритетному 

порядку направляються тільки нові й новітні зразки військової 

техніки та озброєнь; 
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- відновлюються всі наявні в Криму за часів СРСР

численні військові аеродроми, пускові позиції ракетних 

установок, об'єкти ППО, радарні системи; радянські бази 

зберігання ядерної зброї; 

- створений та розвивається новий укріплений район на

півночі Криму; 

- для дислокації нових військових частин іде будівництво

нових і реконструкція старих військових містечок, а також 

житла для військово-службовців та їх інфраструктури; 

- збільшується чисельність не тільки 

військовослужбовців, але й різних спецслужб; 

- через цільові військові замовлення в першу чергу

відновлено роботу підприємств ВПК (військове 

приладобудування, суднобудування і судноремонт). Ці 

підприємства включаються в структуру відповідних 

державних концернів РФ.[3] 
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§1.2 ЗАХИСТ ОСІБ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ –

ПРІОРИТЕТ ПУБЛІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ  

Вступ. Останніми роками в Україні констатується 

ускладнення криміногенної ситуації серед будь-яких верст 

населення, а особливо серед пенсіонерів. Загрозливі тенденції 

до щорічного збільшення злочинців проти осіб похилого віку 

зумовлені не лише «старінням населенням, а й дедалі більшою 

меркантилізацією суспільства, зниженням загального рівня 

його моральності, переоцінкою базових цінностей та ін..» [1]. 

Такі злочини щодо однієї з найбільш соціально незахищених 

категорій населення підривають конституційні гарантії прав і 

свобод, недоторканості та безпеки цих осіб, а масштаби 

злочинності демонструють недосконалі правові засоби їх 

захисту державою. Тож суспільство має визначити такий 

захист осіб старшого покоління одним із пріоритетних 

організаційно - управлінських і морально - правових напрямів 

діяльності держави, її публічної і соціальної політики.   

Україна є демократичною, правовою державою, зміст і 

спроможність діяльності якої визначають найвищі соціальні 

цінності: людина, її життя, честь і гідність. Кожному 

громадянину гарантується соціальний захист, який, згідно 

ст.46 Основного Закону України, полягає у забезпеченні його 

добробуту у разі втрати джерел існування внаслідок похилого 

віку, а з огляду на підвищену уразливість в цьому віці - і право 

на захист свого життя і здоров’я від протиправних посягань. 

Проблематикою запобігання  злочинності та захисту осіб, в т. 

ч. літніх людей від злочинних посягань безпосередньо 

займалось багато науковців, проте низка питань, пов’язаних із 

вчиненням злочинів щодо цієї категорії осіб, наразі 
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залишаються поза межами наукових досліджень. Одним із 

ключових питань цих досліджень є загальносоціальне 

запобігання таким злочинам на державному рівні. 

Враховуючи сучасні демографічні тенденції щодо 

збільшення кількості населення похилого віку у більшості 

країн світу, питання його публічно-соціального і правового 

захисту від злочинних посягань  потребують системного 

ґрунтовного дослідження, особливо в контексті досвіду 

зарубіжних країн, його подальшого використання у системі 

національного регулювання суспільних процесів. Ці тенденції 

будуть сприятимуть формуванню ефективної державної 

політики забезпечення  захисту від злочинних посягань, а в 

кінцевому підсумку, - самореалізації окремо взятої особистості 

на засадах природної духовності і соціального консенсусу [2]. 

Виклад основного матеріалу. Вчиненню злочинних 

посягань відносно громадян похилого віку протистоїть 

завдання правоохоронних органів вживати заходів до 

своєчасного та ефективного їх попередження, а в разі 

виявлення вже скоєних - їх розкриття. Враховуючи 

недостатньо ефективну правоохоронну діяльність у даному 

напрямку, зумовлену, зокрема, високою прихованістю 

окремих складів злочинів (наприклад, шахрайств), наявними 

прорахунками в організації матеріально-технічного 

забезпечення правоохоронної системи, недостатньою фаховою 

підготовкою працівників, застарілими методами роботи, рівень 

протидії злочинності в Україні досі не відповідає вимогам 

сьогодення. Крім того, приховування особами похилого віку 

фактів вчинення щодо них окремих злочинів, може бути 

наслідком багатьох причин. До таких, зокрема, відносяться 

правова необізнаність потерпілих людей похилого віку щодо 

того, як діяти у таких випадках, почуття ніяковості, сорому та 
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ошуканості. У ряді випадків мають місце залякування 

потерпілих, для чого злочинці зазвичай використовують такі 

види психологічного тиску, як «…інформування (передача 

інформації), переконання (вплив з метою змінити позицію, або 

поведінку жертви), навіювання (вплив, що пов’язаний зі 

зниженням свідомості й критичності до одержаної 

інформації…» [3]. Загальновідомим є той факт, що літні люди, 

враховуючи погіршення їх матеріального становища, правову 

необізнаність, обмежені фізичні можливості та притаманну 

надмірну довірливість, досить часто потерпають від 

негативних проявів сучасного життя. Заходи захисту цієї 

категорії населення від можливого негативного впливу мають 

здійснюватися органами державної влади і місцевого 

самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами 

всіх форм власності, громадськими організаціями, 

громадськими, у тому числі і міжвідомчими комісіями, 

асоціаціями та фондами, взаємопов’язаними єдиними цілями і 

інформаційними, координаційними, правовими зв’язками. 

Вони можуть включати в себе соціально - правову пропаганду, 

правороз’яснювальну роботу ( у формах особистих бесід, 

публікацій ЗМІ), підвищення заходів безпеки житлових 

приміщень і нежитлових будівель (обладнання сигналізацією, 

засобами спостереження, посилення вхідних дверей, 

влаштування грат на вікнах), індивідуальні та колективні 

бесіди з громадянами, встановлення індивідуального чи 

колективного контролю над особою, спонукання її до участі у 

суспільно - корисній діяльності, надання психологічної 

допомоги тощо. Особливої уваги заслуговує досвід 

застосування так званого методу «сусідського контролю» 

стосовно громадян похилого віку, який є досить поширеним у 

зарубіжних країнах. Вказаний метод полягає у встановленні 
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«кнопки тривоги» у будинку літніх людей, під’єднаної до 

розташованої поряд сусідської садиби. У разі небезпеки сусід 

має можливість прийти на допомогу потерпілому ще до того, 

як відреагують на подію правоохоронні органи [4]. На сьогодні 

гостро постає питання формування ефективної  державної 

системи відшкодування потерпілим від злочинів матеріальних 

збитків та моральної шкоди, яка діє в більшості розвинутих 

країн світу. У міжнародно - правових актах і в національному 

законодавстві окремих зарубіжних країн питання дотримання 

прав потерпілого у кримінальному провадженні та 

відшкодування йому завданими правопорушеннями збитків є 

приорітетними. Одним з перших законів про відшкодування 

державою збитків жертвам злочинів було прийнято у 1963р. 

законодавчим органом Нової Зеландії. У подальшому 

аналогічні норми були введені у національне законодавство 

багатьох країн (США, ФРН, Великій Британії, Канаді, 

Нідерландах, Франції, Австрії, Бразилії, Польщі), що 

передбачає механізми захисту жертв шляхом поєднання 

діяльності державних органів та громадських організацій. 

Важливим залишається питання функціонування в 

державному механізмі окремої установи, метою діяльності 

якої є забезпечення громадянам гарантій усунення негативних 

наслідків злочинної діяльності. Таку роль у багатьох 

розвинених країнах світу виконують державні фонди 

компенсації шкоди жертвам злочинів. Так, наприклад, у США 

створено Фонд допомоги потерпілим від злочинів, метою 

якого є забезпечення федеральної фінансової підтримки 

програм компенсації жертвам злочинів у межах кожного 

штату. У Польщі така установа функціонує як громадська 

організація, яка надає допомогу соціально незахищеним 

особам, що постраждали від злочину. У Німеччині 
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компенсаційна система є обмеженою, оскільки передбачає 

допомогу потерпілим виключно від насильницьких злочинів, 

або тим, які перебувають у матеріальній залежності від жертв 

злочину та в деяких випадках - іноземним громадянам ”[5].  

Дослідження в цій сфері виробили теоретичне розуміння 

загальносоціального запобігання злочинам як сукуності 

правових, соціально-економічних, інформаційних, 

організаційно-управлінських, соціально-психологічних, 

культурно-виховних та інших заходів, які здійснюються з 

метою вирішення важливих економічних та соціальних 

завдань, усунення негативних суспільних явищ та процесів. 

«Заходи загальносоціального запобігання, мають своїм 

об'єктом явища, факти, прояви тощо, які мають із злочинністю 

хоч і не спричиняючий чи обумовлюючий, але інший 

детермінуючий, здебільшого кореляційний зв’язок або зв’язок 

станів”[6]. 

У доповіді генерального секретаря ООН «Подальша 

діяльність за підсумками ІІ Всесвітньої асамблеї з проблем 

старіння», на 66-й сесії Генеральної Асамблеї 14 липня 2011р 

наголошено на значних масштабах поширення насильства і 

жорстокого поводження з літніми людьми,під якими зазвичай 

сприймаються фізична, емоційна чи сексуальна ганьба у 

багатьох формах, включаючи примусове встановлення опіки, а 

також фізичне насильство у лікарнях та родині. Особливу 

увагу звернуто на найбільш уразливі групи літніх людей – 

мігрантів, інвалідів, жінок, а також тих, які проживають у 

злиднях та не мають власної домівки. На підставі аналізу 

правозастосовної практики світового співтовариства 

генеральна ассамблея визначила комплексний та 

багаторівневий характер таких негативних соціальних явищ, в 

основі яких лежать такі фактории, як зростаюча залежність, 
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ізоляція, уразливість, нав’язування обмежень, недостатність 

фінансових засобів. У результаті цього літні люди, як і раніше, 

стикаються з багаточисельними загрозами щодо їх власності, 

доходів чи майна, у тому числі з шахрайством, крадіжками, 

експропріацією земель, шахрайськими позбавленнями 

(обмеженнями) своєї дієздатності з метою отримати контроль 

над їх фінансами [7]. Тож загальносоціальне запобігання 

злочинів стосовно осіб похилого віку передбачає комплекс 

таких заходів, що спрямовані передусім на обставини, які 

мають зовнішній характер, зокрема на їх складне соціально-

матеріальне становище, зростаюче негативне ставлення до них 

з боку суспільства, сім’ї та близьких. 

За підтримки Департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної адміністрації 

(ХОДА) протягом 2019 року реалізовувався соціальний проект 

«Захист громадян похилого віку від дискримінації, 

домашнього насильства та жорстокого ставлення «Стоп  

насильству!», який ініціювала та виграла на конкурсній основі 

громадська організація «Соціальний комунікативний центр» 

(голова – В. В. Сичова).  

Під час реалізації проекту було проведено тренінги для 

співробітників територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) низки районів і 

міст Харківської області. Також було розроблено та 

опубліковано методичні матеріали для використання 

співробітниками територіальних центрів соціального 

обслуговування у соціальній роботі з людьми похилого віку. 

В серпні-вересні 2020 року громадською організацією 

«Соціальний комунікативний центр» було проведене 

експертне опитування співробітників територіальних центрів у 

всіх районах Харківської області, а також у м. Харкові. 
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Основною метою експертного опитування було дослідити 

діяльність цих установ у сфері запобігання та протидії 

насильству щодо людей похилого віку. Разом із тим було 

з’ясовано, що після введення в дію Закону України «Про 

соціальні послуги» (2019р.) фахівці у сфері соціальної роботи 

потребують: систематизації знань із нормативно-правового 

забезпечення соціальної роботи з людьми похилого віку, 

державних стандартів соціальних послуг; умінь розбиратися в 

проблемних питаннях застосування зазначеного закону в 

частині розрахунку показників якості соціальних послуг, 

оцінки заходів соціальної підтримки (аналіз, прогнозування), 

оволодіння методами визначення індивідуальних потреб 

вразливих категорій, зокрема людей похилого віку; 

удосконалення навичок самоконтролю, виявлення стану 

професійного вигорання та запобігання йому, профілактики 

емоційного / професійного вигорання; використання сучасних 

підходів при застосуванні інноваційних методів соціальної 

роботи з людьми похилого віку, комунікативних технологій 

при організації соціальної реабілітації, алгоритмів найбільш 

уживаних практичних дій; опанування технологій розв’язання 

конфліктів, підготовки людини до життя у швидкозмінному 

світі.  

Цікаво, що в ході опитування, у фахівців сфери 

соціальної роботи літні люди викликали різноманітні асоціації: 

а) 82% опитуваних побачило в них групу людей, яка потерпає 

від життєвих негараздів (зокрема, жорстоке поводження, 

насильство), людей, які потребують допомоги, підтримки;      
б) 38% відзначило вразливість осіб похилого віку від будь-якої 

інформації і завищену чуттєвість, опитуваним хотілось 

захистити літніх людей, тому що вони відчували себе 

нещасними і загубленими в житті; 26% працівників побачило в 
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людях похилого віку приниженість; 5% назвало їх слабкими; 

2% відповідей сприйняли осіб похилого віку як тягар для 

суспільства [8]. Такі висновки надають привід замислитися і 

терміново почати дієві зміни у політиці держави стосовно 

людей похилого віку.  

Найважливішим заходом загальносоціального 

запобігання злочинам щодо осіб похилого віку слід визнати їх 

належний соціальний захист, адже саме недостатній чи просто 

низький рівень їх соціальної захищеності виступає сьогодні 

найпоширенішим визначенням (детермінантою) вчинення 

щодо них злочинів. 

Соціальний захист осіб похилого віку унормовується 

цілою низкою міжнародних та європейських документів, 

зокрема Міжнародним пактом про економічні, соціальні і 

культурні права від 16 грудня 1966р. і Європейською 

конвенцією про соціальне забезпечення від 14 грудня 1972р. 

Слід зазначити і на рекомендації, висловлені у Віденському 

міжнародному плані дій з проблем старіння, прийнятому на 

Всесвітній асамблеї у 1982р 5–6 серпня, де основною  

метою визначається “досягнення законодавчих гарантій 

економічного та соціального забезпечення людей похилого 

віку”. У цьому документі передбачено рекомендації щодо 

розв’язання основних  

проблем людей похилого віку, таких як: здоров’я та 

харчування; забезпечення житлом та відповідними умовами; 

гарантія їх доходів і зайнятість. Особливу увагу звернено на 

мудрість та знання людей похилого віку, їх важливе значення 

для виховання молодого покоління, осмислення історії, 

духовного розвитку [9]. У Гонконгівській декларації стосовно 

поганого поводження з людьми похилого віку 1989р. медики 

акцентують свою увагу на тому, що ставлення до людей 
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похилого віку проявляється у формі фізичного, 

психологічного, фінансового / матеріального, медичного 

поганого поводження та занедбаності. Відтак,  визначено різні 

причини такої поведінки: залежність від інших у процесі 

забезпечення догляду; відсутність тісних сімейних зв’язків; 

насилля в сім’ї; відсутність фінансових джерел; 

психопатологія тих, хто погано поводиться; відсутність 

підтримки суспільства; а такожінституційні чинники: – низька 

зарплата та погані умови роботи, що визначають 

песимістичний погляд на життя в осіб, які доглядають за 

літніми людьми, а відтак спричиняють байдуже ставлення до 

них [10]. У Принципах ООН щодо літніх люлей 1991року, 

Декларації з проблем старіння 1992р., прийнятій на ІІ 

Всесвітній Асамблеї з питань старіння у 2002р., Рекомендаціях 

Ради Європи R (87) 22 щодо обстеження і нагляду за літніми 

людьми 1987року, Рекомендаціях Ради Європи R (94) 9 

«Соціальна згуртованість і якість життя» 1994рок; 

Рекомендаціях Ради Європи 1428 щодо майбутнього старшого 

покоління: захисту, участі і розвитку 1999 року та інших 

документах, також простежується занепокоєність, 

стурбованість суспільства про покоління людей похилого віку 

і надані чисельні рекомендації по вживанню необхідних 

заходів і законів в державах. 

Зазначеними документами обумовлена необхідність 

формування у законотворців і державних службовців, фахівців 

сфери соціальної роботи соціологічної свідомості, що, 

зокрема, передбачає «динаміку зростання, постійного розвитку 

різних соціальних інститутів, організацій, соціально-

економічних систем, політичних режимів». Це актуалізує 

підвищення рівня професійних компетентностей фахівців у 

сфері соціальної роботи, що у підсумку полегшує життя літнім 
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особам [11]. 

Висновки. Таким чином, досвід зарубіжних країн 

свідчить про те, що на сьогодні в більшості з них існують 

функціональні механізми захисту соціально-уразливих верст 

населення на національному рівні, які можуть слугувати 

взірцем для їх унормування і застосування в Україні. Разом з 

тим, при формуванні національної системи соціально-

правового захисту громадян похилого віку від злочинних 

посягань немає необхідності у повному відтворенні конкретної 

зарубіжної моделі. Наведений приклад із застосування 

соціального проекту «Захист громадян похилого віку від 

дискримінації, домашнього насильства та жорстокого 

ставлення «Стоп  насильству!», який ініціювала громадська 

організація «Соціальний комунікативний центр» яскраво 

демонструє нам, що політика державної влади, органів 

місцевого самоврядування залежить від фахових, порядних, 

чуйних людей, які прагнуть кращих змін і намагаються 

відстежувати, аналізувати, робити висновки і реалізовувати у 

життя відповідну публічну і соціальну політику в умовах 

суспільних трансформацій. Дієвим заходом із запозичення 

досвіду, у майбутньому, в межах кожного міста і області 

країні, було б створення Фонду допомоги потерпілим 

громадянам похилого віку від будь-яких злочинів.  
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§1.3 ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА  ДЕРЖАВНЕ 

УПРАВЛІННЯ  СИСТЕМОЮ  ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ  

Вступ. Заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти є базовою складовою освітнього процесу України, що в 

свою чергу є потенціалом для розвитку національної 

економіки та чинником для  забезпечення продовольчої та 

екологічної безпеки, формування соціально-економічних 

основ розвитку територій держави, та підвищення 

матеріального добробуту населення. 

У нових соціально-економічних умовах сучасна система 

управління освітою поступово набуває ознак громадського 

самоврядування та державно-громадської моделі управління, 

що має забезпечити перехід України до постінформаційного 

суспільства. Водночас, сучасна система управління 

професійною (професійно-технічною) освітою має забезпечити 

випереджувальний інноваційний розвиток, а також створити 

умови для відтворення соціокультурного середовища заради 

розвитку, самоствердження та самореалізації особистості 

впродовж усього життя.    Основоположним чинником 

ефективної діяльності та стійкого розвитку закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти в умовах 

запровадження діджеталізації в країні є система економічної 

безпеки.  

Яка в свою чергу покликана на профілактику та захист  

закладів освіти від зовнішніх та внутрішніх загроз. Система 

економічної безпеки - це комплекс організаційно-

управлінських, технічних, профілактичних заходів, 

спрямованих  на  якісну  реалізацію  захисту  інтересів об’єкта  
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від зовнішніх і внутрішніх загроз. 

У статті визначено сутність економічної безпеки, основи 

організації та функціонування системи економічної безпеки 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Розглянуто аспекти обліково-забезпечення закладів освіти та 

визначена ефективність функціонування системи економічної 

безпеки. Запропоновані шляхи вдосконалення системи 

економічної безпеки закладів освіти. 

Виклад основного матеріалу. Інформація є головною 

складовою системи економічної безпеки. Центральне місце у 

складі інформаційного забезпечення відводиться обліково-

аналітичному забезпеченню [2, с. 10–11]. 

Під обліково-аналітичним забезпеченням управління 

фінансовою безпекою, ми розуміємо процес збору, підготовки, 

реєстрації та оброблення обліково-аналітичних даних та 

прийняття на їх основі управлінських рішень що стосуються 

забезпечення захисту фінансових інтересів закладів освіти на 

всіх рівнях його фінансових відносин від впливу внутрішніх і 

зовнішніх загроз. 

В поєднанні облікових та аналітичних операцій в 

загальний процес, виконанні оперативного мікроаналізу та 

застосуванні його результатів під час моделювання 

управлінських рішень в системі економічної безпеки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти полягає суть 

системи обліково-аналітичного забезпечення. Тому її 

основною ціллю є надання достовірних даних за для керування 

економічними процесами закладу під час вибору напрямів 

підтримання його безпеки та ефективного розвитку. Беручи до 

уваги специфікацію сучасних загроз, на думку вчених 

«зв’язуючою складовою в системі економічної безпеки 

кожного суб’єкта господарювання повинна стати підсистема 
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обліково-аналітичного забезпечення, ключові завдання якої 

полягають не лише в інформаційній підтримці процесу 

гарантування економічної безпеки, а й у формуванні 

інформаційних потоків між суб’єктами та об’єктами безпеки, 

зовнішнім і внутрішнім середовищем». 

Зазначене ґрунтується в першу чергу на результатах 

аналітичних досліджень, відповідно до яких відсутність 

необхідного обліково-аналітичного забезпечення призводить 

до того, що шлях до прийняття рішень  суб’єктами все більше 

орієнтується на ірраціональний  підхід, ніж на раціональний. 

Вирішення такої проблеми лежить у реалізації механізму, що 

лежить в основі обліково-аналітичного забезпечення і 

передбачає оцінювання поточного стану економічної безпеки 

закладів освіти [3, с. 74–78]. 

В області безпеки необхідно визначити такі головні 

шляхи використання обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічною безпекою: 

1) моніторинг наявного рівня економічної безпеки

закладу освіти в сукупності та у розрізі головних 

функціональних частин; 

2) задоволення потреб в інформації суб’єктів безпеки

(внутрішніх та зовнішніх); 

3) надання можливості врахувати аспекти в час коли йде

процес прийняття та реалізації кожного рішення; 

4) відстеження зміни рівня економічної безпеки закладу

під впливом викликів, ризиків та загроз; 

5) оцінювання та забезпечення максимально ефективного

використання існуючих ресурсів; 

6) поєднання інтересів закладу освіти та функціонування

зовнішнього середовища, інтересів власників,   менеджерів  та  

працівників з   цілю забезпечення 
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сталого розвитку закладу. 

Нарешті можна сформулювати основні функції обліково-

аналітичного 

забезпечення системи управління як частини інформаційно-

аналітичного забезпечення: 

1) інформаційна - забезпечення системи управління 

даними про діяльність закладів професійної (професійно-

технічної) освіти внутрішніх і зовнішніх користувачів; 

2) облікова- зображення фактів господарської діяльності 

закладу; 

3) аналітична - виконання на підставі первинної 

аналітичної інформації економічного аналізу діяльності. 

Головними завданнями для обліково-аналітичної 

забезпечення системи економічної безпеки підприємства 

мають бути: 

-  аналізування діяльності закладів освіти за вказаними 

напрямами; 

- облік господарських операцій за цільовими шляхами на 

базі бухгалтерського обліку з використанням нефінансових 

показників; 

-  контролювання використання матеріальних та 

нематеріальних ресурсів, за точним зображенням всіх 

господарських операцій на етапі планування, обліку та за 

відповідністю аналітичної інформації; 

-  формування аналітичних бюджетів як джерел 

акумулювання планових, облікових та аналітичних           

даних [4, с.200-2012]. 

Цільове завдання системи обліково-аналітичного 

забезпечення як частини системи економічної безпеки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти полягає в з’єднанні 

операцій обліку та аналізу в один процес, здійснення 
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оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього 

процесу і використанні його результатів за для створення бази 

даних для прийняття управлінських рішень. Більш глибоке 

вивчення сутності обліково-аналітичного забезпечення 

управління економічною безпекою закладу дає змогу 

охарактеризувати головні технологічні етапи: 

1) з використанням сформованого масиву первинної

облікової інформації здійснюються виявлення, відбір, фільтр, 

узагальнення даних що стосуються зміни рівня безпеки; 

2) узагальнені облікові дані належать спеціальній

аудиторській перевірці на достовірність та доцільність 

використання для цілей безпеки; 

3) використання методів аналізу для обробки перевірених

облікових даних; 

4) об’єднання, узагальнення, формування звітів для

використання користувачами - суб’єктами безпеки. 

Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту 

відіграє важливу роль в функціонуванні системи управління 

закладом освіти, забезпечуючи взаємодію різних структурних 

підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Під системою розуміють сукупність множин 

взаємопов’язаних елементів, які утворюють певну цілісність, що 

наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Елементи обліково-аналітичної системи 

На сучасному етапі розвитку обліково-аналітична 

підсистема, будучи складовою комплексної системи 

економічної безпеки, повинна передбачати збір, узагальнення й 

обробку даних оперативного, статистичного і бухгалтерського 

(фінансового й управлінського) обліку (серед них дані за 

податковими розрахунками), а для економічного аналізу 

використовувати облікову  та поза облікову інформацію. 

З огляду на згадані завдання обліково-аналітичне 

забезпечення повинно відповідати таким вимогам: 

- надавати користувачам інформацію про поточний стан і

тенденції розвитку підприємства та зміну конкурентного 

середовища;  

- забезпечувати внутрішній контроль за діяльністю

закладу освіти; 
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- чітко та достовірно відображати в зовнішній і

внутрішній звітності всі господарські операції, що 

здійснюються в закладі освіти; 

- сигналізувати про виявлення суттєвих змін у внутрішньому

та зовнішньому середовищі, які можуть вказувати на момент 

виникнення чи реалізації певної загрози [1, с. 5-8]. 

Щоб бути джерелом забезпечення економічної безпеки, 

сучасні облікові дані мають бути достатньо 

репрезентативними та мати необхідну  суттєвість. Відповідно 

до вітчизняного законодавства в частині бухгалтерського 

обліку, здійснення такого завдання виконується шляхом 

підтримки принципу повного висвітлення, що означає 

зображення у фінансовій звітності підприємства істотної та 

корисної інформації про його фінансово-майновий стан.  

До основних завдань забезпечення фінансової безпеки 

суб'єктів  належать оцінка рівня фінансової безпеки, встановлення 

і оцінка чинників, які впливають на неї, та на основі цього 

розробка системи заходів, що дозволять визначати дію загроз, 

небезпек та посилення дії їх позитивного характеру. 

Під інструментарієм забезпечення фінансової безпеки 

суб'єктів  варто розуміти сукупність елементів, що 

застосовується для захисту його фінансових інтересів. 

Інструментарій включає фінансові методи, методи аналізу, 

критерії та індикатори, фінансові важелі та фінансові 

інструменти тощо. Фінансові інструменти - це будь-яка 

договірна угода, згідно з якою відбувається збільшення активів 

одного суб'єкта господарювання і фінансових зобов'язань 

іншого контрагента. 

До фінансових інструментів відносяться: 

1) платіжні інструменти;

2) кредитні інструменти;
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3) депозитні інструменти; 

4) інструменти інвестування; 

5) інструменти страхування; 

6) інші види фінансових інструментів. 

Отже, вчені-економісти найчастіше виділяють наступні 

фінансові методи: фінансове прогнозування і планування, 

інвестування, кредитування, страхування, ціноутворення, 

матеріальне стимулювання, система оплати праці та             

інші [5, с. 120–128]. 

Стосовно важелів на яких ці методи базуються, 

виділяють: дохід, прибуток, амортизація, ціна, податки, 

кредити, пільги, санкції, заробітна плата, дивіденди тощо. 

Фінансове планування охоплює весь комплекс заходів як 

з розробки планових завдань, так і з втілення їх у життя. 

Фінансове планування — це також процес розробки 

конкретного плану фінансових заходів.  

Фінансове прогнозування — це розробка на тривалу 

перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і його 

окремих складових. Прогнозування, на відміну від планування, 

не ставить завдання безпосереднього здійснення на практиці 

розроблених прогнозів. Ці прогнози являють собою 

передбачення відповідних змін.  

Фінансове регулювання — вплив на об'єкт управління, за 

допомогою якого досягається стан стійкості фінансової 

системи у випадку виникнення відхилення від заданих 

параметрів. Регулювання охоплює головним чином поточні 

заходи щодо усунення поточних відхилень від графіків, 

планових завдань, установлених норм і нормативів. 

Фінансове стимулювання виражається в спонуканні 

працівників фінансової служби до зацікавленості в результатах 

своєї праці. За допомогою стимулювання здійснюється 
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управління розподілом матеріальних і духовних цінностей 

залежно від кількості і якості витраченої праці. 

Ще однією важливою групою фінансових методів є 

управління грошовими потоками, до складу якої входять 

управління готівкою, дебіторською та кредиторською 

заборгованістю, податковий менеджмент, а також специфічні 

операції, наприклад, факторинг. 

Висновки. Отже, важливим елементом забезпечення 

фінансової безпеки закладів професійної (професійно-

технічної) освіти є інформаційно-аналітична підсистема 

фінансової безпеки підприємства, яка має містити наступні 

дані: якісні і кількісні значення індикаторів фінансової 

безпеки, наявність або потенційність ризиків і загроз, 

формалізовані фінансові інтереси і стан їхньої реалізації, 

стратегічний план (стратегія) забезпечення фінансової безпеки 

закладів освіти, якісні і кількісні параметри використання 

фінансових ресурсів, обсяг останніх, а також джерела їх 

надходження, фінансовий план (бюджет). 
Інформаційне забезпечення складається зі статистичної, 

економічної, комерційної, фінансової та іншої інформації. 

Джерела надходження інформації поділяються на 

внутрішні та зовнішні. До внутрішніх джерел відносяться: 

показники фінансового обліку підприємства - дані можна 

отримати з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про 

рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до 

фінансової звітності; показники управлінського обліку - 

інформація про фінансову та комерційну діяльність закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, звітів та 

планів і прогнозів, отриманих у процесах стратегічного, 

тактичного і оперативного планування, аналізу, контролю і 

бюджетування [6, с. 231-242]. 
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Зовнішні джерела інформації містять дані про: 

- рівень макроекономічного розвитку країни та галузі, до

якої відноситься заклад; 

- кон'юнктуру фінансового ринку;

- діяльність конкурентів та як існуючих, так і

потенційних партнерів; 

- оцінки загроз фінансовій безпеці діяльності за

джерелом, за рівнем тяжкості наслідків, за рівнем вірогідності, 

за сферою і джерелом виникнення, за тривалістю впливу, за 

ступенем розвитку, за ступенем напруженості тощо. 

На нашу думку, встановлення фактичного рівня 

фінансової безпеки - ключовий етап її забезпечення. Тому 

важливим є вибір інструментарію для здійснення такої оцінки. 
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ODDÍL 2. PENÍZE, FINANCE A ÚVĚR 

§2.1 ВАЛЮТНИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ: ЙОГО

ЗАВДАННЯ, ФУНЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ 

Вступ. Валютний нагляд відіграє визначальну роль у 

збереженні і підвищенні стійкості функціонування економіки, 

запобіганні і знешкодженні кризових ситуацій, забезпеченні 

економічної, фінансової безпеки країни. Від результативності 

валютного нагляду залежить і рівень розвитку економіки 

країни, стійкість національної валюти, стабільність фінансово-

кредитної системи, стан фінансового ринку, інвестиційного 

клімату в країні. 

Вивченню питань здійснення уповноваженими органами 

валютного нагляду приділялась значна увага в науковій 

вітчизняній та зарубіжній літературі. Так, дослідженню 

питання валютного наглду, його завдань, функцій, 

методів значну увагу було присвячено в працях таких 

науковців як Кондрат О. М. [24, с. 89 - 96], Карчевська І. А. та 

Паулов П. А. [23, с. 150 - 151],  Лісовол О. М. [27, с. 116 - 119], 

Шевчук О. А. [37, с. 69 - 74], Плотнікова Н. В., Бешенцев Ю. Е. та  

Раєвська Л. С. [35, с. 159 - 308]. Серед  праць  зарубіжних  

вчених, присвячених дослідженню валютного контролю та 

його складових елементів, необхідно виділити роботи 

О. О. Єни,   Г. А. Теміряєва, М. І. Цогоєвої, Н. В. Басалюка, 

О. В. Медведенко, А. В. Веліканової, П. А. Паулова, 

Н. А. Єфімова, Ю. Ю. Богуна, Е. В. Касевича, О. В. Нікуліної, 

А. О.  Ваніяна та інших.  Питання, пов’язані із здійсненням 

валютного нагляду регулюються  низкою законодавчих та 

нормативно-правових актів, як Національного банку України, 

так    і    інших   державних   органів,    наділених   відповідною 
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компетенцією в сфері валютного нагляду. 

Виклад основного матеріалу. В Україні запроваджено і 

діє новий ризик-орієнтований валютний нагляд, тобто система 

заходів, спрямованих на забезпечення дотримання суб’єктами 

валютних операцій валютного законодавства. 

Органами валютного нагляду згідно з цим Законом є 

Національний банк України, який здійснює валютний нагляд 

за уповноваженими установами та центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 

який здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентами 

(крім уповноважених установ) та нерезидентами вимог 

валютного законодавства. 

До завдань валютного нагляду відносяться: виявлення 

порушень валютного законодавства та запобігання їх 

вчиненню, застосування заходів впливу за такі порушення та 

здійснення контролю за їх виконанням, інформаційний обмін 

щодо валютних операцій та виявлених порушень вимог 

валютного законодавства між суб’єктами валютного нагляду. 

Забезпечення досягнення завдань валютного нагляду 

здійснюється завдяки виконанню його функцій, які можна 

розділити на два види: загальні і спеціальні. Науковці 

виділяють серед функцій валютного нагляду облікову, 

регулюючу та охоронну. 

У межах облікової функції здійснюється збір та 

реєстрація даних про валютні операції, їх статистичний облік 

із метою визначення тенденцій розвитку платіжного балансу 

та валютної політики держави. Валютний нагляд 

безпосередньо не втручається в здійснення валютних операцій. 

Також облікова функція полягає в обміні між органами 

валютного нагляду інформацією,  отриманою під час 

наглядових дій, а також в інформуванні уповноважених 
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установ, громадськості про результат наглядових дій 

(проведення перевірок, застосування  заходів впливу).  

Регулююча функція проявляється через активну сторону 

валютного нагляду, при якій відбувається перевірка 

дотримання законодавства при здійсненні валютних операцій. 

При цьому, при наявності валютних обмежень валютний 

нагляд спрямовується на перевірку порядку здійснення 

валютних операцій у частині валютних обмежень.  

Суть охоронної функції полягає в забезпеченні 

економічної безпеки держави та захисті національних 

інтересів в умовах інтеграції української економіки в систему 

міжнародних економічних відносин. 

Класифікація спеціальних функцій валютного нагляду 

пропонуємо зводити до такої класифікації: 

- здійснення нагляду за відповідністю проведення

валютних операцій вимогам валютного законодавства; 

- здійснення аналізу та перевірки інформації про валютні

операції та їх учасників з метою виявлення сумнівних валютних 

операцій та операцій з ознаками дроблення (тих, що не 

відповідають вимогам валютного законодавства та/або 

здійснюються з метою уникнення вимог та обмежень, 

установлених валютним законодавством та/або мають ознаки 

дроблення);  

- здійснення перевірки повноти і об'єктивності обліку і

звітності за операціями резидентів і нерезидентів; 

- здійснення інформаційного обміну між органами

валютного нагляду,  а також між органами валютного нагляду та 

уповноваженими установами про результати наглядових дій;  

- здійснення перевірки наявності ліцензій на здійснення

валютних операцій в уповноважених установ; 
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- застосування заходів впливу за порушення вимог

валютного законодавства, контроль за їх виконанням. 

Завдання валютного нагляду можуть бути досягнуті 

лише тоді, коли його здійснення буде базуватися на 

відповідних принципах. Під принципами валютного нагляду 

пропонуємо розуміти засади організації та функціонування 

валютного нагляду, що забезпечують його ефективність. До 

загальних принципів, притаманних валютному нагляду, як 

окремому специфічному виду нагляду, можна віднести такі: 

законність – головний принцип будь-якої контролюючої 

діяльності, яка має здійснюватися на підставі чинного 

законодавства; 

об’єктивність – реальне відображення явищ та фактів; 

повнота – отримана інформація має бути повною та 

об’єктивною; 

цілісність та системність – здійснення валютного нагляду 

комплексно, послідовно, за визначеною схемою; 

стабільність – незмінність механізму валютного нагляду 

протягом певного часу; 

гнучкість – зміна механізму валютного нагляду в 

залежності від економічної та політичної ситуації в країні. 

гласність – доведення результатів валютного нагляду до 

зацікавлених та задіяних органів та осіб; 

компетентність та відповідальність – професіоналізм 

суб’єктів валютного нагляду, які несуть відповідальність за 

свої дії та невідворотності відповідальності підконтрольних 

суб’єктів за порушення вимог валютного законодавства; 

своєчасність – валютний нагляд має констатувати ті 

факти, відсутність інформації про які може негативно 

впливати на валютну політику в державі; 
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рівність - всі підконтрольні суб’єкти є рівними у своїх 

правах;  

визначеність - всі права та обов’язки контролюючих та 

підконтрольних суб’єктів мають бути визначені в законі; 

безперервність – здійснення нагляду на постійній основі 

у визначених формах та методах. 

Окрім загальних принципів, притаманних не тільки 

валютному нагляду, а й контролюючій діяльності загалом, 

валютний нагляд враховуючи його специфічні контролюючі 

особливості, правові та економічні основи має і свої 

специфічні принципи. 

Отже, до спеціальних принципів валютного нагляду 

пропонуємо віднести такі: 

- невтручання органів та агентів валютного нагляду у

валютні операції та діяльність суб’єктів таких операцій, крім 

випадків запобігання вчиненню порушенням валютного 

законодавства; 

- розмежування сфери компетенції валютного нагляду,

що передбачає виключну компетенцію органів валютного 

нагляду у реалізації наглядових функцій щодо проведення 

відповідних валютних операцій та діяльності суб’єктів таких 

операцій та відокремлення сфери їх наглядових повноважень, 

розподіл органів валютного нагляду за сферами здійснення 

такого нагляду; 

- єдність валютного регулювання та валютного нагляду,

що означає взаємозв’язок валютного нагляду та валютного 

регулювання, оскільки валютний нагляд спрямований на 

реалізацію і забезпечення ефективності функціонування 

валютного регулювання, забезпечення дотримання 

установлених ним заходів та оцінки ефективності їх посилення 

або навпаки послаблення та відміни; 



            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

 53 53

- визначеність спеціального статусу суб’єктів валютного

нагляду, відповідно до якого лише банки, небанківські 

фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які 

отримали ліцензії на Національного банку України на 

здійснення валютних операцій набувають статусу 

уповноважених установ; 

- ризик-орієнтованість, що означає, що під валютний

нагляд підпадають не всі без виключення валютні операції, а 

лише ті, що становлять зону ризику;  

- проінформованість, що означає обмін інформацією про

валютні операції та порушення валютного законодавства 

органами валютного нагляду, агентами валютного нагляду. 

Суть цього принципу зводиться в наданні до Національного 

банку України інформації про валютні операції суб’єктів 

валютних операцій і подальшого її використання для 

здійснення наглядових функцій та інформаційного обміну зі 

спеціально визначеними державними органами, які 

уповноважені в межах законодавчих функцій і повноважень на 

отримання і використання такої інформації. Такий 

інформаційний обмін здійснюється може здійснюватись 

шляхом укладання двосторонніх угод між органами валютного 

нагляду та з іншими державними органами, які б передбачали 

вимоги щодо отримання, використання інформації з 

обмеженим доступом та зобов’язання щодо нерозголошення 

третім особам такої інформації.  Крім того, Національний банк 

України співпрацює з органами суб’єктів міжнародного права 

щодо обміну інформацією, пов’язаною з проведенням 

валютних операцій відповідно до міжнародних угод, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, з 

урахуванням положень законодавства про банківську 

таємницю, з питань, зокрема щодо запровадження заходів 
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захисту за наявності ознак нестійкого фінансового стану 

банківської системи, погіршення стану платіжного балансу 

України, виникнення обставин, що загрожують стабільності 

банківської та (або) фінансової системи держави.  

Основою для реалізації завдань валютного нагляду є 

види валютного нагляду, які розділяються за певними 

ознаками такими, як повноваження державних органів, що 

здійснюють функції валютного нагляду, організаційно-правова 

форма суб’єктів валютного нагляду та учасників валютних 

операцій, час валютного нагляду, напрямки валютного 

нагляду. 

За часом валютний нагляд можна розділити на 

попередній, поточний та наступний валютний нагляд. 

Попередній валютний нагляд здійснюється органами та 

агентами валютного нагляду до проведення валютної операції 

з метою недопущення порушення вимог валютного 

законодавства. На цьому етапі валютного нагляду дії органів 

та агентів валютного нагляду полягають в аналізі інформації та 

документів про валютні операції та їх учасників перед 

початком їх проведення для прийняття рішень щодо надання 

відповідних погоджувальних, дозвільних документів або дій 

(рішення про обслуговування клієнта), або вжиття заходів 

раннього реагування (рекомендаційні дії) з метою усунення 

недоліків в роботі та вжиття заходів щодо ефективного 

функціонування валютного нагляду  в установі, спрямованих 

на недопущення порушень вимог валютного законодавства. 

Цей вид валютного нагляду характеризується постійністю і 

безперервністю,  а також загальністю (тобто аналізуються всі 

валютні операції).  

До цього виду валютного нагляду можна віднести раннє 

реагування. Тобто, основною задачею валютного нагляду з 
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боку органів валютного нагляду  є недопущення вчинення 

порушень вимог валютного законодавства, а не  покарання 

порушників. Отже, заходи раннього реагування спрямовані на 

виявлення недоліків в діяльності уповноважених установ, 

надання рекомендацій органом валютного нагляду щодо 

усунення таких недоліків та вжиття уповноваженими 

установами плану заходів щодо усунення недоліків у своїй 

діяльності. Комплекс цих дій раннього реагування 

спрямований як раз на недопущення порушень вимог 

валютного законодавства шляхом підвищення рівня 

ефективності функціонування валютного нагляду в 

уповноваженій установі. До попереднього нагляду також 

відносяться контрольні дії органів та агентів валютного 

нагляду, які полягають в аналізі інформації та документів про 

валютні операції та їх учасників перед початком їх проведення 

для прийняття рішень щодо надання відповідних 

погоджувальних, дозвільних документів або дій. Попередній 

валютний нагляд у формі аналізу інформації переходить у 

форму перевірки (поточний валютний нагляд) лише у разі 

виявлення зон ризику у діяльності учасників валютних 

операцій, які можуть свідчити про можливі порушення вимог 

валютного законодавства.  

Поточний валютний нагляд – це нагляд, який 

здійснюється в процесі проведення валютних операцій з метою 

виявлення порушень і запобіганню їх вчиненню. До такого 

виду нагляду відноситься перевірка конкретних валютних 

операцій в процесі їх обслуговування уповноваженою 

установою. Наприклад, при проведенні валютних операцій за 

рахунком клієнта банк перевіряє дотримання режиму 

використання рахунку, дотримання установлених 

Національним банком України заходів захисту, дотримання 
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установлених законодавством строків розрахунків за 

експортними та імпортними операціями, повноту розрахунків 

за такими операціями, дотримання встановлених валютним 

законодавством вимог та обмежень щодо проведення 

валютних операцій (порядку переказування валютних 

цінностей, транскордонного переміщення валютних цінностей, 

порядку і умов торгівлі валютними цінностями на валютному 

ринку України, порядку проведення розрахунків), наявність 

підтверджуючих та дозвільних документів про валютну 

операцію, її мету, суть, джерела походження коштів, учасників 

валютної операції, правильність і повноту заповнення 

платіжних і бухгалтерських документів.  

Після поточного валютного нагляду здійснюється 

наступний валютний нагляд, який проводиться після 

завершення валютних операцій. Це перевірки, метою яких є 

виявлення порушень вимог валютного законодавства та 

застосування заходів впливу за такі порушення або заходів 

реагування у разі, якщо порушення можуть бути усунені під 

час проведення перевірки або в найкоротші строки по її 

завершенню. Такий вид валютного нагляду як наступний 

нагляд (перевірка), в свою чергу, може бути поділений за 

ознаками такими як: спосіб організації перевірки (планова, 

позапланова), місця проведення (виїзна перевірка, безвиїзний 

нагляд), обсягу перевірки (з окремих питань діяльності 

уповноваженої установи або охоплювати весь перелік питань її 

діяльності). 

Крім того, поточний валютний нагляд в залежності від 

місця перевірки може поєднувати елементи безвиїзного 

нагляду та виїзної перевірки, тобто є змішаним видом  

поточного валютного нагляду за такою ознакою як місце 

проведення перевірки, який дозволяв би проводити перевірку 
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як на місці уповноваженої установи, так і із застосуванням 

елементів дистанційної роботи з матеріалами перевірки.   

До наступного валютного нагляду також можна віднести 

контроль за усуненням порушень вимог валютного 

законодавства, виконанням заходів впливу. Так, наприклад, 

при застосуванні заходів впливу за порушення валютного 

законодавства або заходів реагування до порушника 

висувається вимога усунути порушення, якщо такі порушення 

підлягають усуненню або вжиття плану заходів щодо 

недопущення в подальшій діяльності подібних порушень, або 

сплатити визначену заходом впливу суму штрафу. Про вжиття 

відповідних заходів порушник має повідомити орган 

валютного нагляду, що здійснив перевірку.  

За організаційно-правовою формою суб’єктів валютного 

нагляду валютний нагляд можна поділити на: 

1) державний, що здійснюється державними органами;

2) недержавний, що здійснюється агентами валютного

нагляду. 

За статусом державних органів, що здійснюють функції 

валютного нагляду: 

1) загальний – валютний нагляд, який здійснюється

державними органами, які не віднесені до переліку органів 

валютного нагляду, але виконують валютний нагляд в  певній 

сфері (уряд, митні, центральні органи виконавчої влади, що 

здійснюють нагляд в сфері поштових переказів, дотримання 

граничних, установлених Національним банком України, 

строків розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів 

в частині продовження таких строків); 

2) спеціальний – валютний нагляд, який здійснюється

органами валютного нагляду, агентами валютного нагляду. 

Органи   валютного   нагляду   відповідно   до  визначеної 
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валютним законодавством України компетенції мають право 

проводити перевірки з питань дотримання вимог валютного 

законодавства та вимагати від агентів валютного нагляду та 

інших осіб, які є об’єктом таких перевірок, надання доступу до 

систем автоматизації валютних операцій, підтвердних 

документів та іншої інформації про валютні операції, а також 

пояснень щодо проведених валютних операцій. Органи 

валютного нагляду обмінюються інформацією щодо виявлених 

порушень валютного законодавства, отриманою ними під час 

здійснення валютного нагляду, з метою реалізації повноважень 

з валютного нагляду. Уповноважені установи під час 

проведення ними валютних операцій здійснюють 

безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного 

законодавства резидентами (крім інших уповноважених 

установ) та нерезидентами, що здійснюють валютні операції 

через ці уповноважені установи.  

За поділом учасників валютних операцій валютний 

нагляд можна поділити на валютний нагляд за: 

1) банками; 

2) небанківськими фінансовими установами та 

операторами поштового зв’язку; 

3) резидентами; 

4) нерезидентами.  

За напрямками, тобто залежно від валютних операцій, які 

є об’єктом валютного нагляду, можна виділити валютний 

нагляд, який здійснюється за: 

1) операціями торгівлі валютними цінностями на 

валютному ринку України; 

2) операціями транскордонного переказу валютних 

цінностей; 
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3) операціями транскордонного переміщення 

валютних цінностей; 

4) операціями з проведення розрахунків з 

використанням валютних цінностей; 

5) виконанням уповноваженими установами функцій

агентів валютного нагляду; 

6) дотриманням вимог щодо ліцензування проведення

валютних операцій уповноваженими установами (не банками); 

7) дотриманням установлених Національним банком

України вимог щодо змісту, форми, періодичності, строків, 

способів та порядку надання інформації про валютні операції; 

8) дотримання вимог установлених заходами захисту,

що введені Національними банком України. 

Висновки. Виконання комплексу заходів валютного 

нагляду в кінцевому підсумку створює підґрунтя для ефективного 

виконання його функцій та виконання завдань. Окреслені види та 

функції валютного нагляду не є остаточними у зв’язку з тим, що 

валютний нагляд знаходиться в стані постійної трансформації в 

Україні. Така трансформація обумовлена лібералізацією 

валютного законодавства в Україні, кінцевою метою якої є 

запровадження вільного руху капіталу та забезпечення 

стабільного функціонування валютного ринку в країні.  
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§2.2 ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Вступ. Економіка України за 30 років функціонування 

знаходилась на різних етапах, але майже завжди перебувала в 

умовах нестабільності та нестійких тенденцій подальшого 

розвитку, тому для успішного регулювання нею актуально 

проведення оцінки рівня економічної безпеки, визначення 

проблемних показників (індикаторів) та розробка заходів 

спрямованих на відновлення її прийнятного рівня на основі 

державного регулювання, яке повинно бути спрямовано на 

сталий розвиток. Важливу роль у забезпеченні активізації 

розвитку економіки, її інвестиційно-інноваційне спрямування 

та зміцнення стійкості до викликів сучасності як внутрішнього 

так і зовнішнього походження має податкова політика, яка 

також недосконала та потребує реформування у частині 

забезпечення відповідності податкової моделі соціально-

економічному стану країни. 

Виклад основного матеріалу. Проблемами економічної 

безпеки в цілому та окремих її складових зокрема, стану 

державного регулювання економіки, у тому числі податковому 

присвячують дослідження чимало науковців, в яких визначається 

роль проведення оцінки рівня економічної безпеки, пропонують 

різні теоретичні та методичні підходи щодо неї, доводять про 

наявність загроз та ризиків, що існують в економіці країни та 

необхідність контролю за ними; доводять про недоліки в системі 

оподаткування в цілому та окремих податків зокрема з 

обґрунтуванням різних заходів їх удосконалення. Незважаючи 

на наявність певних досліджень у напрямі оптимізації 

податкового навантаження та формування збалансованої 

оптимальної системи оподаткування, на сьогоднішній день 
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дослідження питань щодо виявлення причин неефективності 

податкових реформ зокрема та практичного управління 

економічною безпекою країни в цілому не приділяється 

достатньої уваги.  

Досі в Україні відсутня офіційно визнана методика оцінки 

стану економічної безпеки, що використовується на державному 

рівні, бо діюча, що  затверджена Наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 року 

має «інформаційний, рекомендаційний, роз'яснювальний 

характер» [1],  тобто не є обов'язковою. У нової редакції, 

порівняно з методикою, що існувала з 2007 року, відбулись 

деякі зміни, а саме скореговані складові економічної безпеки 

та переглянуті їх вагові коефіцієнти, розширена кількість 

рівнів оцінки характеристичних значень індикаторів з шести 

до десяти зі зміною назв, які більш точно передають їх стан та 

появою оцінки їх впливу (стимулюючого чи 

дестимулюючого). 

Критичний аналіз змін зазначеної методики доводить, що 

більшість з них не були позитивними, що з часом було 

доведено негативними проявами в різних складових 

економіки. Так замість інвестиційної та науково-технологічної 

безпеки з'явилась інвестиційно-інноваційна, яка має дещо 

інший перелік індикаторів зі збереженням окремих з 

попередніх складових, але головне, що відбулось зменшення 

вагового коефіцієнту з 0,2122 (який складався відповідно з 

інвестиційної – 0,0939 та науково-технологічної – 0,1183) до 

0,1089, тобто фактично удвічі. Ні у 2007 році, ні у 2013 році 

стан економіки України не відповідав рівню науково-

технологічного, інвестиційного та інноваційного розвитку 

країн Європи та провідних країн світу, тому такі зміни не лише 

не були на часі, а і у подальшому нехтували роль та рушійну 
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силу інноваційного та науково-технологічного розвитку, якого 

і досі вимагає економіка країни. Було скасовано індикатор 

співвідношення частки фундаментальних, прикладних 

досліджень та науково-технічних розробок та послуг з 

пороговим значенням 15 / 25 / 60, який доречи ніколи не 

виконувався. В результаті за останні десять років ситуація з 

цим співвідношенням залишається незмінною з надлишком 

фундаментальних досліджень замість рекомендованих 15% – 

25% та відповідно меншою від бажаного часткою прикладних 

досліджень 19-23% замість рекомендованих мінімум 25% та 

науково-технічних розробок 51-57% замість рекомендованих 

мінімум 60% [2]. Відмова від контролю за структурою 

досліджень продовжує негативну практику неефективного 

витрачання коштів на дослідження, які не мають конкретного 

практичного результату та позитивного впливу на економіку. 

Лише у 2016 році ця структура витрат була оптимальною, але 

бажані тенденції не зберіглись та к 2020 року маємо 10% 

надлишку фундаментальних досліджень, доречи іноді 

сумнівної якості та відповідну нестачу 10% науково-технічних 

(експериментальних) розробок, які безпосередньо і є 

остаточним практичним результатом наукової діяльності та 

можливими інноваційними змінами в економіці. 

Дискусійним серед індикаторів є показник чисельності 

спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, бо 

кількість не завжди означає якість, але в умовах України це ще 

більш глибока проблема, бо навіть загальна чисельність такого 

персоналу знаходиться за межами критичного рівня, бо не 

досягає навіть 0,5% від усіх зайнятих. Крім того останні п’ять 

років відбувається негативна тенденція збільшення частки 

допоміжного персоналу, яка з 15-17% у період 2010-2015 років 

досягла показників 25-27% у 2016-2020 років, тобто за цей 
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період скорочення кількості таких працівників на 43,6 тис. 

осіб, що становить більше 35%, а за десять років це 103,6 тис. 

осіб та 56,7% відбувалось здебільшого за рахунок дослідників 

(скорочення за десять років на 61,5%) та техніків (відповідно 

на 64,6%), допоміжної персонал зменшився лише на 29% за 

аналогічний період. Все це свідчить про фактичну відсутність 

уваги за цією проблемою як з боку держави, так і з боку 

керівництва наукових установ. Більше того, некоректним є 

врахування допоміжного персоналу у кількість працівників, 

задіяних у виконання наукових досліджень і розробок, бо вони 

не приймають у ньому участь безпосередньо, а відповідно від 

їх діяльності не залежить кількість і якість результатів такої 

роботи. Звісно, якщо скорегувати чисельність таких 

працівників, то отримаємо ситуацію, яку важко 

охарактеризувати, бо глибина проблеми стає майже 

безперспективною до вирішення – показник з 0,49% 

зменшується до 0,36% при 0,5% критичного рівня та 2,2% 

оптимального. Тобто для досягнення оптимального рівня 

наукових працівників Україні не вистачає 295,5 тис. осіб, 

тобто необхідно їх збільшення у 5 разів. Очевидно, що у 

найближчі роки неможливо не лише досягти таких результатів, 

а і наблизитись хоча б до задовільного рівня. При відсутності 

дієвої державної стратегії розвитку науки, яка повинна 

вирішувати комплекс питань щодо підтримки науковців, 

багато талановитої молоді продовжує виїжджати в інші країни, 

де їм створюють більш привабливі умови та перспективного 

розвитку. Ситуацію усугубляє зазначені негативні тенденції, 

які тривають останні роки та не залишають оптимізму та 

сподівань для будь-якого покращення.  

Серед позитивних змін нової редакції зазначеної 

методики оцінки стану економічної безпеки можна було б 
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віднести появу індикатору, що характеризує питому вагу 

обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП, 

але у період 2010-2015 роки цей показник був на рівні гірше за 

небезпечний (0,75-0,55%), а за останні п’ять років – гірше за 

критичний рівень у 0,5% та становив 0,48-0,41% з негативною 

динамікою та найгіршим показником у 2020 році. Слід 

зазначити, що статистичні дані за 2010-2015 роки наведені без 

урахування витрат на виконання науково-технічних послуг, 

але це не суттєво впливає на загальну оцінку, бо ще гірше 

характеризує ситуацію останніх років і темпи негативних змін. 

Крім того, у цьому аспекті слід зазначити невідповідність або 

не повну відповідність наявних статистичних даних 

індикаторам, наведеним у методиці, тобто при розрахунках 

виникають розбіжності по роках, що не сприяє порівняльної 

характеристиці та адекватним висновкам. 

Безсумнівно позитивною зміною стало збільшення 

вагового коефіцієнта виробничої безпеки з 0,0769 до 0,1218 та 

кількості індикаторів з восьми до шістнадцяті з додаванням 

показника ступеня зносу основних засобів у будівництві, 

сільському господарстві та транспорті, рентабельність 

операційної діяльності у цих видах діяльності (раніше 

розглядалась лише промисловість) та порівняння валової 

доданої вартості та індексу промислового виробництва з 

іншими країнами. Деякі індикатори є дискусійними, 

наприклад показник співвідношення імпортної ціни на газ в 

Україні та Європі дійсно має вплив на виробництво, але все ж 

більш доречно його розглядати у складі енергетичної безпеки, 

а урожайність зернових та удій молока – у складі продовольчої 

безпеки. 

Зниження вагового коефіцієнта енергетичної безпеки з 

0,1324 до 0,1148 викликає багато питань особливо з 
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урахуванням проблем в цієї  сфері та при одночасному 

зростанні ваги фінансової безпеки виглядає непереконливо. Бо 

стан енергетичної безпеки, її погіршення (показники, що її 

характеризують) відчутно впливає одночасно на усі складові, а 

саме на виробничу, макроекономічну, зовнішньоекономічну, 

фінансову, особливо в частині валютної та бюджетної та 

спричиняє ланцюгову негативну реакцію на інвестиційно-

інноваційну та соціальну безпеку. За умови досягнення 

енергетичної незалежності від зовнішніх факторів таке 

зниження і можна було б схвалити, але за усі роки 

незалежності ситуація із забезпеченням енергії з різних джерел 

в країні не була задовільна, а особливо в останні роки відчутно 

загострення, яке може мати вкрай негативні наслідки для 

економіки країни в цілому. В умовах, коли країна має рівень 

енергоємності економіки удвічі більше ніж в середньому у 

світі, у 2,7 разів вище ніж у Польщі, у 3,3 рази ніж у 

Німеччини [3] та значно більше, а відповідно гірше ніж у 

інших розвинених країн, в Україні відсутній діючий закон про 

енергоефективність (прийнятий лише у першому читанні у 

березні 2021р.), а при формуванні Енергетичної стратегії 

(схваленої Кабінетом Міністрів 18 серпня 2017 року) [4], що 

розрахована на період до 2035 року не враховується стан 

енергетичної безпеки за рекомендованою КМУ методикою, в 

зазначених цілях – створення сучасної системи управління не 

передбачено проведення постійного моніторингу відповідних 

індикаторів. Планові показники, що були передбачені на 

чотири етапи (2020, 2025, 2030 та 2035 роки) вже на першому 

етапі у 2020р. не виконані – замість запланованих 0,2 

досягнуто лише 0,23 т н.е./тис. дол. ВВП (ПКС). Слід 

зазначити, що показник енергоємності ВВП за методикою [1] 

має одиницю виміру кг/грн, а за даними Державної служби 
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статистики України – т/дол., тобто не може бути використаний 

одразу, потребує перерахунку та визначення за яким курсом 

його проводити, бо коливання суттєві, все це що також 

доводить необхідність корегування зазначеної методики. 

Одночасно, при невиконанні ключового показника вже за 

перші три роки, держава передбачає фінансові ресурси на 

чергову Державну установу – «Фонд енергоефективності», 

що утворений у середині 2017 року, на функціонування якого 

лише у 2020 році витрачено майже 444 млн. грн., з яких 391, 5 

млн. грн. на грантову діяльність та більш ніж 52 млн. грн. на 

утримання персоналу, будівлі та забезпечення. Ця 

неприбуткова установа майже не має власних доходів – лише у 

2020 році отримані інші операційні доходи у сумі 2,12 млн. 

грн., при цьому лише на рекламу (телебачення, інтернет) 

витрачено майже 5 млн. грн. Установа розміщується в 

орендованій будівлі у 550,8 кв. м, за що держава у 2020 році 

витратила 3,6 млн. грн., тобто більш ніж 300 тис. грн. на 

місяць по 545 грн. за один кв. м., що більше 20$, а це вартість 

офісів VIP рівня у центрі столиці. Слід зазначити, що середня 

кількість працюючих у 2020 році становила 41 особа, тобто на 

кожного приходилось більш ніж по 13 кв. м. загальної площі, 

що може собі дозволити не кожна успішна бізнес-структура. 

Середня заробітна плата працівників установи становила 

48200 грн. при аналогічному показнику по країні 14100 грн. та 

близько 17000 грн. по Києву, тобто перевищення становить 2,8 

– 3,4 разів. Лише на утримання п’яти осіб, а саме дирекції

фонду – 3 особи та членам Наглядової ради – 2 особи

витрачено майже 2,8 млн. грн. у 2019 році та майже 3,2 млн.

грн. у 2020р., тобто доходи кожного з трьох осіб дирекції

фонду на місяць становлять 60750 грн. (за даними [5]). Таке

витрачання державних коштів не тільки є неефективним та не
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спричиняє позитивного ефекту на енергетичну безпеку, а 

викликає багато запитань та потребує уваги з боку відповідних 

органів щодо проведення відповідних перевірок про 

витрачання коштів.  

Вище згадане зростання вагового коефіцієнту фінансової 

безпеки з 0,1127 до 0,1294 є дискусійним, звісно ця сфера 

важлива і має також багато проблем в Україні, але здебільшого 

це похідні, що залежать від стану виробництва, фінансових 

результатів підприємств, доходів населення тощо. Слід 

зазначити, що зазнав змін і склад фінансової безпеки, бо 

замість окремих страхової і фондової безпеки з’явилась 

безпека небанківського фінансового ринку, що цілком 

виправдано, бо за період з 2007 по 2013 роки в країні дійсно 

сформувався відповідний ринок з великою кількістю 

фінансових установ, щорічним зростанням обсягів фінансових 

ресурсів, що обертаються на ньому та кількістю споживачів 

відповідних фінансових операцій та послуг, а відповідно 

зростаючим фінансовим та соціальним значенням цього ринку. 

Однак таке поєднання призвело до зниження вагового 

коефіцієнту з 0,1581 (0,0628 – страхова та 0,0953 – фондова) до 

0,1068 та скорочення індикаторів з дев’яті (шість за страховим 

ринком та три за фондовим) до чотирьох, два з яких про 

страховий ринок та два – фондовий, що за умови зростання 

ринку, наявності порушень на цьому ринку, використання його 

для сумнівних фінансових операцій та наявністю інших 

складових (крім страхового та фондового) є невиправданим. 

Слід зазначити, що серед нових індикаторів взагалі відсутні 

показники, що характеризують результати діяльності інших 

фінансових установ крім страхових компаній (ломбардів, 

фінансових компаній, інвестиційних фондів, кредитних спілок 

тощо) при цьому що саме вони є чисельними порушниками на 
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ринку та об’єктами звернень споживачів до контролюючих 

органів з приводу їх діяльності. Так лише за шість місяців 2021 

року було застосовано найвищій за ступенем жорсткості захід 

впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій до 32 

учасників ринку небанківських фінансових послуг, а саме 

сімнадцяті фінансових компаній, дванадцяті ломбардів та 

трьох лізінгодавців. Найбільша частка проблемних питань 

виникає на ринку мікрокредитування, яке надають фінансові 

компанії, так з 16200 звернень лише за один квартал 2020 року 

70% скарг саме на такі компанії, з яких у 55% встановлені 

порушення, тобто більше ніж шість тисяч. Така ситуація 

можливо і не має суттєвого впливу на фінансову безпеку, але 

спричиняє соціальну напругу саме серед населення, яке має 

найменші доходи. Крім того, чисельні випадки шахрайства з 

оформленням кредитів, операцій з картками тощо вимагає 

посилення уваги за цим сегментом фінансового ринку та 

врахуванням його стану при визначенні рівня його безпеки. 

Збільшення вагового коефіцієнту боргової безпеки у 

складі фінансової безпеки звісно відображає важливість цього 

питання для України та могло би бути охарактеризовано 

позитивно, але очевидно, що боргова безпека також є 

похідною від виробничої, інвестиційно-інноваційної та 

макроекономічної безпеки, бо за умов сталого розвитку 

економіка буде функціонувати успішно, бюджетні 

надходження досягнуть достатнього рівня та відповідно 

боргова залежність буде скорочуватись, тому актуальним 

залишається збільшення ваги саме цих складових.   

Зміни  при розрахунку зовнішньоекономічної безпеки 

мають здебільшого позитивну характеристику із незначним 

збільшенням вагового коефіцієнту з 0,0901 до 0,1095 та 

розширенням кількості індикаторів з сьома до одинадцяти з 
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доречною заміною показника питомої ваги провідної країни-

партнера в загальному обсязі зовнішньої торгівлі показниками 

окремо за експортом та імпортом, що дійсно актуально для 

особливостей зовнішньоекономічної діяльності в країні та 

більш точно їх характеризує та додаванням показника питомої 

ваги провідного товару (товарної групи) окремо за експортом 

та імпортом. Показники завантаженості транзитної потужності 

нафто- та газотранспортної систем більш доречно перенести 

до енергетичної безпеки, бо як показують останні події у цієї 

сфері напряму пов’язані із забезпеченням і внутрішніх потреб. 

Скасований показник частки імпорту продовольства у 

внутрішньому споживанні більш доречно було б перенести до 

продовольчої безпеки, особливо в умовах зростання імпорту 

товарів з групи продукції АПК та харчової промисловості, які 

раніше забезпечувались здебільшого внутрішнім 

виробництвом, а саме картопля, молочні вироби тощо. В 

цілому імпорт таких товарів більше ніж на 3 млрд. грн. 

щорічно є потенціалом для розробки заходів 

імпортозаміщення, які мають перспективу для активізації 

національної економіки, створення нових робочих місць, що 

спричинить кумулятивний позитивний ефект на валютну, 

бюджетну, соціальну та інші безпеки.                     

Очевидно, що діюча методика розрахунку рівня 

економічної безпеки потребує суттєвих корегувань щодо 

перегляду окремих індикаторів, їх характеристичних значень 

та вагових коефіцієнтів, приведення у відповідність 

необхідних статистичних даних тощо. Можливим варіантом 

збільшення вагових коефіцієнтів найважливіших складових, а 

саме  виробничої та інвестиційно-інноваційної є зменшення 

загальної кількості складових з існуючих дев’яті до сімох або 

менше за рахунок поєднання, наприклад соціальної та 
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демографічної у соціально-демографічну; макроекономічну і 

зовнішньоекономічну, а можливо і енергетичну в одну; 

невиключно також об’єднання і безпосередньо виробничої та 

інвестиційно-інноваційної. Таке поєднання не лише 

підкреслює очевидний взаємозв’язок та взаємозалежність цих 

складових, а і підвищує їх вагу, що при проведенні 

розрахунків більш гостро буде висвітлювати наявні проблеми.   

Актуальність та доречність запропонованих змін 

методики розрахунку рівня економічної безпеки щодо 

кількості складових з поєднанням окремих та збільшенням їх 

вагових коефіцієнтів наочно демонструють наявні проблеми в 

Україні, які виявляються при проведенні аналізу окремих 

індикаторів найважливіших складових за характеристичними 

значеннями. Стан економічної безпеки держави визначається 

станом її складників та може бути охарактеризований багатьма 

показниками, інтегрованими в комплексний (узагальнюючий) 

показник (індекс). Важливими складниками економічної 

безпеки, що визначають можливість її забезпечення через 

створення ресурсного потенціалу економічного розвитку, є 

виробнича, інвестиційно-інноваційна та зовнішньоекономічна 

безпека, які мають тісний зв'язок та взаємозалежність. За 

результатами проведеного аналізу індикаторів цих складових 

економічної безпеки ідентифіковано їх незадовільний (або 

критичний) рівень, що свідчить про фактичну відсутність 

управління економічною безпекою в Україні в цілому та її 

окремих складових. 

Аналіз динаміки індикатора за останні двадцять років 

дозволив стверджувати, що ступінь зносу основних засобів 

має тенденцію до зростання, а в деякі роки досягав навіть 

критичного рівня. Це свідчить про наявність ідентифікованої 

проблеми, яка досить довго нівелювалася і наразі становить 
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значну загрозу виробничій безпеці. Передумовами її появи є 

низка об’єктивних і суб’єктивних факторів. До об’єктивних 

слід віднести: недостатній обсяг коштів для закупівлі 

технологічно нового й продуктивного устаткування, яке не 

виробляється в Україні і для закупівлі якого необхідні валютні 

ресурси; складнощі та додаткові витрати при розширенні 

ринку збуту навіть високоякісної продукції; витрати на 

підготовку (перепідготовку) працівників, які будуть 

спроможні працювати на новому обладнанні з використанням 

нових технології тощо. До суб’єктивних факторів можемо 

віднести небажання власників капіталу інвестувати кошти в 

оновлення основних засобів унаслідок збільшення часу на 

окупність діяльності, наявності проблем із захистом права 

власності, не прогнозованістю макроекономічної ситуації, 

рівня інфляції, курсу валют тощо. Погіршення рівня 

платоспроможності промислових підприємств, зростання 

кількості збиткових підприємств з числа великих і середніх за 

розмірами (особливо металургійних, хімічних та 

машинобудівних), суттєвого скорочення обсягів їх офіційної 

діяльності, перетоку капіталу до так званого «тіньового» 

сектору економіки, що в подальшому може призвести до 

руйнації науко- та капіталоємних виробництв в економіці 

України [9, с.63]. 

Слід зазначити, що індикатор зносу основних засобів в 

цілому по економіці в зазначеній методиці не передбачений, 

що є її недоліком та також потребує корегування. Така оцінка 

загального рівня зносу доводить, що задовільний та 

оптимальний стан основних засобів в окремих галузях не 

можуть компенсувати критичний рівень в інших, тому таку 

оцінку необхідно проводити обов’язково.    

Очевидно,   що   покращення   стану    основних    засобів 
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можливо лише шляхом інвестування в основний капітал. Тому 

стан індикаторів інвестиційно-інноваційної безпеки дозволяє 

визначити та оцінити тенденції найближчих років. Серед усіх 

індикаторів найбільш показовими в цьому аспекті вважаємо 

оцінку співвідношення валового нагромадження основного 

капіталу до ВВП та частку вартості нововведень в обсязі 

капітальних інвестицій. До 2008 року стан валового 

нагромадження основного капіталу у відсотках до ВВП 

характеризувався як стимулятор на задовільному рівні, але з 

негативною динамікою; з 2009 року ситуація різко 

погіршилась і показник сягнув критичного значення з 

щорічним падінням, лише з 2016 року спостерігалось незначне 

покращення, однак не відповідає бажаним значенням зі 

збереженням такого стану останні періоди до 2020 року. Слід 

зазначити, що індикатори інвестиційно-інноваційної безпеки 

згідно даної методики мають характеристичні значення лише 

для їх оцінки як стимулятора, але в умовах України необхідно 

введення критеріїв для дестимулюючих оцінок, так 

запровадження таких оцінок для стану валового 

нагромадження основного капіталу з інтервалом у 2% буде 

характеризувати стан дестимулятора оптимальним у 16%, 

задовільним – у 14% та незадовільним – у 12%, такі 

характеристики дадуть більш об’єктивну, але песимістичну 

оцінку реального стану. 

Погіршує ситуацію і розмір частки нововведень в обсязі 

капітальних інвестицій, який за період 2010-2019 роки 

знаходився між небезпечним та незадовільним рівнем, тобто 

занадто високу частку фінансових ресурсів спрямовують на 

капітальний ремонт або придбання вживаного (не нового) 

обладнання (устаткування). За таких умов основні засоби не 

можуть оновитись ні фізично, ні тим більше морально. 
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Обмежені фінансові ресурси використовуються неефективно, а 

відповідно економіка не має потужних джерел для 

інтенсифікації розвитку та інновацій. Що у свою чергу 

позначається на структурі експорту, в якому переважає 

сировина, яку за більш сприятливих умов країна могла б 

переробляти самостійно, що забезпечило б і створення нових 

робочих місць і більшу додану вартість, а відповідно і 

надходження валюти у більших розмірах, все це одночасно 

мало б ланцюговий позитивний вплив на розвиток економіки 

та соціальне становище в країні.      

Оцінка зовнішньоекономічної діяльності України за 

критеріями безпеки також показала низку несприятливих 

тенденцій, а саме негативне сальдо торгівельного балансу, яке 

за індикатором безпеки (коефіцієнт покриття експортом 

імпорту) оцінює ситуацію у 2020 році як небезпечну. Зміни 

географічної структури експорту та імпорту мають як 

позитивні так і негативні прояви, бо досягнення питомої ваги 

Російської Федерації до задовільних та/або оптимальних 

значень одночасно відбувається з погіршенням рівня безпеки 

за імпортом з Китаю до незадовільного рівня та ризиком 

швидкого перетворення на небезпечний. За таких умов 

Україна потребує реформ не лише у зовнішньоекономічній 

діяльності, бо для зміни ситуації треба збільшувати експорт, 

що неможливо без розвитку підприємництва, інноваційних 

перетворень економіки, інвестицій та належної державної 

підтримки усіх цих процесів. 

Вирішення проблеми високого рівня зносу основних 

засобів і, відповідно, незадовільного стану виробничої безпеки 

можливе лише за умови інвестування коштів в основний 

капітал з метою його розширеного відтворення й оновлення. У 

зв’язку з цим доцільно при визначенні інтегрального індексу 
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економічної безпеки збільшення ролі, а відповідно і вагового 

коефіцієнту інвестиційно-інноваційної безпеки, яка є 

передумовою забезпечення виробничої та інших складників 

економічної безпеки.  

Методичні рекомендації щодо розрахунку економічної 

безпеки України [1], затверджені Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України, доцільно доопрацювати в 

контексті акцентування уваги на інвестиційно-інноваційній 

безпеці зі зміною її вагового коефіцієнту та додавання 

характеристичних значень для оцінки індикаторів як 

дестимуляторів. 

Для створення ефективної системи управління 

економічної безпекою в Україні доцільно: переглянути й 

доопрацювати методику розрахунку рівня економічної безпеки 

в аспекті більшої диференціації вагових коефіцієнтів при її 

складових елементах та визначення пріоритетів, ввести 

критерії дестимулюючих оцінок для окремих індикаторів, 

затвердити нову редакцію методики зі статусом нормативного 

акту, забезпечити збір необхідних статистичних даних; 

регулярно (двічі на рік, як це зазначено в методиці) 

здійснювати розрахунки за оновленою методикою з метою 

виявлення тенденцій зміни показників та ідентифікації 

проблемних сегментів; сформулювати основні засади 

управління економічною безпекою та формування планових 

(програмних) показників виходячи з відповідних розрахунків. 

Для досягнення прийнятних показників економічної 

безпеки слід активізувати реформування податкової системи 

України, яке завжди було нагальною потребою вітчизняної 

економіки, від якого завжди очікували покращення 

інвестиційного клімату, пожвавлення підприємницької 

активності в цілому та розвиток малого і середнього бізнесу 
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зокрема, становлення середнього класу тощо. Однак ні 

впровадження Податкового кодексу, з появою якого ще 

наприкінці 2010 року було багато сподівань, ні подальші 

реформування у вигляді ситуаційних змін щороку шляхом 

нібито скорочення кількості податків, а фактично зміна деяких 

назв, зниження податкових ставок, удосконалення 

адміністрування та інші заходи не мали відчутного 

економічного ефекту.  

Постійні щорічні чисельні зміни Податкового кодексу 

порушують принцип стабільності, змушують і платників 

податків і працівників контролюючих органів знаходитись у 

таких несприятливих умовах, що потребують часу на вивчення 

новацій, оцінку їх впливу на організацію діяльності та її 

фінансові результати, прийняття управлінських рішень щодо 

функціонування в нестабільних умовах. Така тенденція 

залишається незмінною вже 11 років, бо щорічна кількість 

змін у середньому становить 16 нормативних актів на рік, з 

корегуванням великої кількості пунктів. Лише на першому 

році функціонування Податкового кодексу, тобто у 2011р. 

таких змін було 17, що підтверджує недосконалу підготовку 

кодексу перед його прийняттям. Ця тенденція зберігається, бо 

у 2012 році зміни приймались 22 рази, у 2013 році – 19; у 2014 

році – 31; у 2015 році – 26; у 2016 році – 8; у 2017 році – 10; у 

2018 році – 9; у 2019 році – 4; у 2020 році – 16; у 2021 році – 14 

з різним обсягом та кількістю податків, які зазнають змін у 

нарахуванні та/ або їх адмініструванні. Такий підхід не сприяє 

стабільності функціонування підприємств, формує у них 

негативне сприйняття державного впливу на їх діяльність, 

вимагає непродуктивного витрачання часу працівників 

фінансових служб підприємств.  

Розвиток  податкової   системи   України  свідчить про те, 
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що на протязі останніх років відбулося чимало змін, 

спрямованих на її удосконалення. Однак в сучасних умовах 

залишається багато невирішених проблем, перш за все 

визначення загальної концепції податкового регулювання 

соціально-економічних процесів в країні. Важливого значення 

в сучасних умовах набуває осмислення процесу податкового 

регулювання з позицій усвідомлення його об’єктивної логіки 

розвитку в системі методів державного регулювання. 

Вирішенню цього завдання сприяє як аналіз еволюції методів 

державного регулювання, так і дослідження основних етапів 

розвитку наукової думки про державне податкове 

регулювання, корегування методів та інструментів утручання 

держави щодо розвитку економічних процесів та відповідного 

впливу на соціальне становище з урахуванням особливостей 

цих процесів в країні та бажаних результатів. Виходячи з 

цього, необхідно визначити такі принципи та напрями 

реформування системи податкового регулювання, які б 

створювали умови для економічного зростання в Україні. 

В сучасних умовах для України залишається досить 

актуальним подальше реформування податкової системи із 

дотримання принципів її ефективності. Податкова система 

повинна виконувати функцію регулювання, тобто бути 

засобом державного впливу на соціально-економічні процеси в 

країні. Створення податкової системи, адекватної соціально-

економічній політиці, що проводиться, повинно передбачати 

комплексність при формуванні переліку податків, 

обґрунтоване визначення податкової бази, формування якісної 

правової основи. Ці головні положення, що лежать в основі 

розвитку податкової системи, не в повній мірі реалізовані в 

Україні. 

Принцип     комплексності      передбачає      необхідність 
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охоплення податками усіх об’єктів оподаткування, 

бажано, щоб між податками існував зв'язок, який враховував 

вплив на платника та його діяльність, кожен окремий податок 

повинен бути органічною складовою системі в цілому та 

окремим її елементом, спрямованим на вирішення конкретних 

завдань не лише фіскальних, а і регулюючих, тобто функції 

податків повинні бути максимально реалізовані. 

Створення податкової системи в Україні повинно 

базуватися на так званій портфельній теорії, тобто включати 

достатньо широке коло податків із різною цілеспрямованістю. 

Але через те, що досить складно, щоб одночасно в одному 

податку повністю реалізувалися всі функції, система доходів 

бюджету передусім повинна включати такі податки, котрі б 

забезпечували стійку фінансову базу держави, бо без них 

держава не може безперебійно фінансувати свої витрати. 

Таких податків у системі доходів бюджету повинно бути 

декілька, це необхідно тому, що можливі зриви у виконанні 

плану мобілізації одного із них та існують у різних регіонах 

неоднакові економічні умови, що відбивається на сумах 

надходжень. Наявність у системі доходів бюджету кількох 

податків з яскраво вираженою фіскальною цілеспрямованістю 

не свідчить про недоліки цієї системи, а відображає її 

функціональне призначення, без таких податків вона буде 

недієздатною. Однак і податки здебільшого з фіскальною 

спрямованістю можна наповнити регулюючими та/або 

соціальними властивостями. Так фіскально значимий для 

України податок на додану вартість із запровадженням 

диференційованої шкали, тобто зниженою ставкою (ставками) 

для визначеного переліку соціально значимих товарів першої 

необхідності та дозволив би зберегти вагому частину 

надходжень та одночасно знизити ціни на товари, які важливі 
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насамперед для населення з низькими доходами. Одночасно 

для компенсації втрат та повного збереження доходів бюджету 

може бути впроваджена підвищена ставка податку на додану 

вартість на окремі товари, наприклад ювелірні вироби, 

автомобілі, хутро тощо. Таким чином кількість податків, на які 

лягають більшою мірою стимулююча й соціальна функції 

може бути збільшена.  

Також необхідно створення адекватної правової бази 

оподаткування, що бачиться у припиненні практики 

постійного чисельного корегування Податкового кодексу. 

Створення єдиного законодавчого документу мало на меті 

досягнення відповідності головним суспільним принципам 

побудови податкової системи: умови оподаткування повинні 

бути стабільними та зрозумілими для платників. Звісно, що з 

часом необхідні зміни та корегування, але слід запровадити 

обмеження щодо чисельності таких змін протягом року, що 

дозволить платникам, особливо підприємствам (підприємцям) 

працювати у більш стабільних податкових умовах. 

Поки що діюча в Україні податкова система не зовсім 

відповідає наведеним принципам. Особливо це стосується 

податку на додану вартість та податку на прибуток, котрі, 

незважаючи на велику увагу, що останнім часом приділяється 

спеціалістами, залишаються суто фіскальними інструментами. 

Крім того, слід пам'ятати й про принцип створення 

справедливих податків. Однак поняття справедливості у 

відношенні податків залежить від пріоритетних завдань 

держави, стану виробництва, прагнення до забезпечення 

соціальної справедливості та активізації господарської 

діяльності. 

Розгляд існуючої зараз в Україні системи оподаткування, 

діючих нормативних актів, підсумки їх практичного 
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застосування показують, що створена система життєздатна 

лише в умовах розвинених ринкових відносин при стабільно 

функціонуючій економіці та відповідних доходах населення, 

тобто ми маємо майже механічно копійовану податкову 

систему, діючу в інших розвинених країнах, яка не зовсім 

придатна до українських економічних відносин, які мають 

певні особливості. 

 Головними принциповими аспектами реформування 

податкової політики в нинішніх умовах повинні стати: 

стимулювання економічної активності, тобто активна 

підтримка розвитку підприємництва, а також стимулювання 

індивідуальних платників податків таким чином, щоб вони 

були зацікавлені не лише заробляти на власні потреби, а й 

спроможні забезпечувати подальший розвиток, спрямовувати 

фінансові ресурси в інвестиції; забезпечення суттєвих 

структурних змін економічних пропорцій на користь тих 

виробництв, які безпосередньо обслуговують забезпечення 

основних потреб населення та функціонування економіки, 

відповідають вимогам часу щодо енергоємності, екологічності, 

а відповідно інноваційності в цілому; забезпечення достатніх 

надходжень до бюджету для фінансування невідкладних 

державних програм, у тому числі соціальних; стимулювання 

залучення іноземного інвестиційного капіталу в Україну. 

Підтвердженням того, що чисельні зміни податкового 

законодавства не призводять до кардинальних змін є стійка 

частка податкових надходжень у зведеному бюджеті країни, 

яка становить 80-83% доходів, а саме 82,6% у 2020 році, 83% у 

2019 році, 83,3% у 2018 році, 81,4% у 2017 році, 83,1% у 2016 

році та 77,9% у 2015 році (розраховано за даними [7]). Тобто 

податки залишаються головним джерелом державних доходів 

з більшою часткою непрямих податків, що характеризує 
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фінансові відносини в країні як нерозвинені, такі, що не мають 

належного зв’язку з фінансовими результатами у підприємств 

та доходами населення. Ринкові перетворення з початку 

незалежності країни привели до розвитку приватної та 

колективної форм власності, але це майже не позначилось на 

структурі формування державних доходів та переорієнтації 

податкової системи в бік прямих податків. 

Серед неподаткових надходжень вагомим джерелом, яке 

становить більше їх половини є доходи від власності та 

підприємницької діяльності – 51-55% з найменшою часткою у 

42,5% у 2016 році. У структурі усіх доходів зведеного 

бюджету ця складова має також більш менш стійку частку, бо 

її розмір коливається від найменшого значення у 6,8% у 2016 

році до майже 11% у 2015 році, але у період 2017-2020 роки 

становить 7-8%, а саме: у 2020 році – 8,7%, у 2019 році – 8%, у 

2018 році – 7,5%, у 2017 році – 7,3%. Але це джерело має 

великий потенціал до збільшення, бо багато державних 

підприємств збиткові, а відповідно не сплачують податок на 

прибуток та частину чистого прибутку до відповідного 

бюджету, відповідно не наповнюють обидві складові доходів – 

податкові і неподаткові надходження. Так за 2020 рік дев'ять 

найбільших державних підприємств мали від'ємний 

фінансовий результат, при цьому сума збитків становила 72,4 

млрд. грн., а саме «Укренерго» – 27,5 млрд. грн., «Нафтогаз» – 

19 млрд. грн., «Укрзалізниця» – 11,9 млрд. грн., «Державна 

продовольчо-зернова корпорація» – 5,9 млрд. грн., 

«Енергоатом» – 4,8 млрд. грн., «Украерорух» та 

«Міжнародний аеропорт Бориспіль» по 1,5 млрд. грн. кожний, 

«Аграрний фонд» – 0,2 млрд. грн. та «Автомобільні дороги 

України» – 0,1 млрд. грн. (за даними їх фінансової звітності). 

Звісно, що на такий фінансовий результат вплинула пандемія, 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
    Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

82 

але деякі з цих підприємств або інші державні підприємства 

мали збитки і раніше, наприклад «Украерорух» і у 2019 році, а 

«Державна продовольчо-зернова корпорація» у 2019, 2018 та 

2017 роках та інші. Така ситуація потребує негайного 

втручання, аналізу та корегування, бо свідчить про комплекс 

проблем державного управління. Неефективна діяльність в 

умовах пандемії чи без неї свідчить про незадовільне 

управління, бо саме його функція забезпечити позитивний 

фінансовий результат за будь яких умов, швидко реагувати на 

зміни та знаходити рішення. Фінансові результати за 2020 рік 

свідчать, що найбільші державні підприємства не впорались із 

зовнішніми викликами, а розмір збитків не виключає 

ситуацію, що керівництво скористалось надзвичайним станом 

пандемії та під його прикриттям проводить фінансові 

зловживання та/або не докладає належних зусиль до 

вирішення проблем, бо простіше у цьому звинувачувати нові 

реалії.

Однак, при більш детальному розгляді функціонування 

окремих підприємств, стає зрозумілим, що не пандемія має 

вирішальний вплив, а саме незадовільне управління. Так, один 

з «лідерів» за збитками «Державна продовольчо-зернова 

корпорація» за останні п’ять років, а саме за  період з жовтня 

2016 по теперішній час має ще один сумний рекорд за 

кількістю керівників, що змінювались 9 разів, тобто в 

середньому кожен з них працював не повних сім місяців, а 

точніше від 4 до 10 місяців. Жодного календарного 

(фінансового) року підприємство не мало постійного 

керівника; жоден керівник не працював повний фінансовий 

цикл з моменту планування періоду, керівництва протягом 

нього, звітування та аналізу отриманих результатів. Один з 

керівників працював з травня 2020 року по листопад, лише 
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шість місяців, які доречи не можна вважати тотожністю до 

піврічного періоду, бо календарно вони не співпадали 

(розпочав діяльність посередині другого кварталу та закінчив 

посередині четвертого). 2021 рік підприємство завершувало 

вже під керівництвом іншої особи, яка працювала десять 

місяців та знов була замінена на попередника. За таких умов 

жодне підприємство не має можливості працювати стабільно, а 

у складних умовах останніх двох років це його остаточне 

знищення. Слід зазначити, що підприємство має 

заборгованість по заробітної платі, податковий борг, чисельні 

судові справи, у тому числі щодо стягнення заробітної плати 

та зобов’язань, які удвічі перевищують активи – все це не про 

«конвертаційний центр» або так зване «фіктивне» 

підприємство, що існує лише на папері та створено для 

проведення схем по ухиленню від оподаткування та/або 

відмивання грошей, це підприємство, яке створено  лише 

наприкінці 2010 року, 100% належить державі та на його 

створення витрачено більш 867 млн. грн. (статутний капітал) 

державних коштів, а відповідно грошей платників податків. 

Такі державні підприємства повинні припинити своє 

існування, держава повинна ефективно витрачати кошти та 

ретельно контролювати діяльність усіх підприємств, а 

державних більш прискіпливо та головне вчасно, не слід 

чекати коли будуть накопичені величезні борги та збитки. 

Щоквартальна звітність дозволяє досить швидко визначити 

негативну динаміку та оперативно вживати необхідні заходи, 

але реальний стан на деяких державних підприємствах 

свідчить, що роками на погіршення ситуації ніхто не звертає 

увагу, ні керівництво підприємства, ні органи контролю – 

податкова (фіскальна) служба, антикорупційні органи тощо, ні 

засновник, тобто Кабінет Міністрів Україні.     
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За даними табл. 1 про фінансові результати «Державної 

продовольчо-зернової корпорації» очевидно, що кожного 

періоду ситуація погіршувалась. У 2019 році чистий дохід у 

порівнянні з попереднім періодом збільшився на 34,3% при 

одночасному збільшенні збитків на 29,7%; за 6 місяців 2020 

року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

чистий дохід зменшився на 5,2 млрд. грн. (з 9,3 млрд. грн. за 1 

півріччі 2019 р. до 4,1 млрд. грн. – 2020 р.) при цьому 

собівартість перевищувала чистий дохід; за цей же період 

фінансові витрати становили майже 80% виручки, а у 

порівнянні з минулим періодом збільшились у 2,6 разів; за 9 

місяців 2020 року фінансові витрати склали майже 97% 

чистого доходу; за усі періоди починаючи з 2019 року 

собівартість перевищувала чистий дохід, непокритий збиток 

нарощувався з 10,8 млрд. грн. у 2018 році до 18,81 млрд. грн. 

за перше півріччя 2021 року. Кожен з цих фактів та порівнянь 

свідчить про наявність глибоких проблем в усіх аспектах 

діяльності та практичну відсутність керованої діяльності. 

Такий стан не можна виправдати пандемією, бо вона не 

впливає на діяльність корпорації, це не ресторан, який не мав 

можливості працювати в умовах карантину, не громадський 

транспорт, на якому зменшився пасажиропотік у зазначених 

умовах. Сільське господарство працювало, урожай був 

зібраний, його зберігають, переробляють, експортують у 

звичайних щорічних обсягах, тобто підприємство повинно 

було займатись своєю діяльністю щодо приймання, перевалки, 

зберігання зерна, виробництва борошна, круп, кормів та 

комбікормів, формування відповідних ресурсів на 

регіональних та загальнодержавному рівні. Однак фінансові 

результати свідчать про неспроможність ефективного 

функціонування та належного управління підприємством.  
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Таблиця 1 

Фінансові результати «Державної продовольчо-зернової 

корпорації», млрд. грн. [за даними 8] 
Показник 2018 

рік 

2019 

рік 

6 міс. 

2020 р. 

9 міс. 

2020 р. 

2020 

рік 

3 міс. 

2021 р. 

6 міс. 

2021 р. 

Чистий дохід 10,6 14,1 4,17 5,05 7,12 2,27 5,7 

Собівартість 10,1 15,6 4,19 5,22 7,15 2,31 5,79 

Довгострокові 

кредити банків 

33,04 24,76 25,33 25,3 25,3 22,89 22,3 

Фінансові 

витрати 

2,63 2,47 3,27 4,88 5,23 0,33 2,48 

Збиток 1,48 1,92 3,45 5,34 5,86 0,15 0,087 

Непокритий 

збиток 

10,8 12,7 16,3 18,2 18,7 18,83 18,81 

Існуюча ситуація доводить, що деякі державні 

підприємства створені для фінансових зловживань, 

керівництво яких не несе відповідальності за свою діяльність, 

більш того – знов повертаються для продовження збільшення 

збитків, бо відчувають свою безкарність. Так один з керівників 

працював у період з 07.05.2020 року до 13.11.2020 року, який 

відзначився найгіршими показниками за останні чотири роки, 

а саме зменшення чистого доходу на 50%, отримання 

найбільших збитків та відповідне накопичення непокритого 

збитку. На його заміну прийшов інший керівник, який 

працював відповідно з 13.11.2020 року до 16.09.2021 року. За 

цей період було досягнуто зростання чистого доходу, яке 

практично досягло рівня 2019 року, сплачено довгострокових 

кредитів банків на суму 3 млрд. грн. та відповідне скорочення 

фінансових витрат на 800 млн. грн. лише за півроку, суттєве 

зменшення глибини збиткової діяльності, бо у порівнянні з 

5,86 млрд. грн. збитків за 2020 рік, 87 млн. грн. навіть за 

півроку виглядає переконливо, тобто при  збереженні таких 



           MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
       Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

 

 
86 

темпів 2021 рік мав перспективи завершення без збитків. 

Однак на заміну більш успішному керівнику знов повернувся 

попередник, за діяльності якого підприємство мало найгірші 

показники. Така ситуація свідчить про відсутність системи 

управління діяльністю державних підприємств, а саме 

обґрунтоване обрання керівництва, його відповідальність за 

виконання планових показників, які принаймні не повинні 

бути гірше за попередні періоди, у тому числі фінансова.   

Підприємство витрачає кошти, які не маю 

продуктивності і фактично є результатом відсутності 

управління. Так, лише за одним судовим позовом про 

стягнення заробітної плати, яке воно звісно програло, 

підприємство сплатило додатково до безпосередньо суми 

позову більше ніж 32 тис. грн., у тому числі судовий збір та 

нарахування за час затримки виплати заробітної плати; за 

іншим щодо незаконного звільнення – ще 164,6 тис. грн.; ще 

215 тис. грн. стягнень за збитки, завдані викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря без спеціального 

дозволу. Це не повний перелік справ та виплат лише за 

жовтень 2021 року. Лише за трьома справами 411 тис. грн. 

витрат. Характер справ свідчить, що на підприємстві відсутнє 

загальне керівництво та безпосереднє управління різними 

аспектами діяльності, у тому числі виробництвом 

(забруднення без відповідних дозволів), кадровими питаннями 

(незаконні звільнення), юридичними питаннями (не вирішення 

зазначених справ поза судовими рішеннями для уникнення 

додаткових судових зборів), фінансовими питаннями 

(невчасна виплата заробітної плати, податкові борги, 

неефективні кредити тощо). 

За таких умов необхідно не лише займатись 

переоснащенням державних підприємств, оновлювати основні 



            MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

   87 87

фонди, зменшувати енерговитрати, що у подальшому 

забезпечить їх розвиток і отримання прибутку, такий стан 

вимагає інноваційних управлінських рішень, запровадження 

відповідальності керівництва за результати діяльності та 

обов'язкове посилення контролю за різними аспектами 

фінансової сфери держави.  

Для України залишається актуальним подолання 

фінансових зловживань на підприємствах усіх форм власності, 

у тому числі тіньової економіки, яка є своєрідним фінансовим 

інструментом, який обслуговує економіку держави у всіх 

сферах – виробництві, торговельно-посередницькій, кредитно-

фінансовій, зовнішньоекономічній сферах – там, де є 

можливість отримати прибуток. 

На сьогодні зруйнувати базу тіньової економіки можна 

тільки економічними методами. Держава за допомогою 

податків може координувати інвестиційні потоки, 

зосереджувати їх на розвитку пріоритетних галузей, сприяти 

зростанню ділової активності усіх суб'єктів господарювання. 

За допомогою податкової політики можна постійно впливати 

на структурні зміни в економіці, проте не можна однобоко 

акцентувати увагу лише на наповненні бюджету за рахунок 

різних податкових надходжень. Державі потрібна така 

податкова система, яка могла б забезпечувати подальший 

інноваційно-інвестиційний розвиток економіки. Однак в 

Україні практично абсолютизовано роль податків на шкоду 

їхній регулювальній функції. У таких умовах підприємці 

змушені діяти у тіньовому секторі, приховуючи свої доходи. А 

держава, не отримуючи належних для виконання своїх 

функцій податкових надходжень, теж змушена посилювати 

податкове навантаження та/або перекладати його на платників 

з низькими та середніми доходами. Крім того, додаткове 
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податкове навантаження механічно перекладається на 

законослухняних платників податків, які не приховують 

діяльність. Щоб розірвати це зачароване коло, необхідна 

комплексна податкова реформа. Зменшені ставки податків 

важливо вводити одночасно з посиленням контролю, 

подоланням або суттєвим зменшенням нелегального сектору 

економіки. Як результат, із запровадженням комплексу всіх 

заходів можливі поступовий вихід економіки з тіні, легалізація 

бізнесу й капіталу, а також наповнюваність бюджету. На 

шляху реалізації такої політики існують різні перешкоди, але 

тільки їх вирішення спроможне оздоровити економіку. 

Якщо зіставити рівень податкового навантаження в 

Україні із ситуацією в інших державах, виявляється, що 

основним недоліком є не стільки високі податкові ставки, 

скільки нерівномірність оподаткування, яка породжена 

різноманітними пільгами; у звільненні від оподаткування 

окремих галузей, регіонів і підприємств. У деяких ситуаціях 

співвідношення пільг до суми фактичних надходжень досягає 

100%, тобто сума наданих пільг дорівнює податковим 

надходженням. Наявність пільг, як правило, використовується 

у різних схемах щодо ухилення від оподаткування. Отже, 

наведення порядку у системі пільг має стати першим реальним 

і конструктивним кроком до зменшення податкового 

навантаження й рівномірного розподілу податку між 

суб'єктами господарювання. Цей захід зможе створити рівні 

умови оподаткування для всіх платників податків; звузити 

можливості корупції та ухилянь від оподаткування; спростити 

адміністрування платежів. 

Пільги повинні мати підприємства, що мають 

інноваційне спрямування та вирішальне значення для країни. 

Загалом замість податкових пільг доцільно застосовувати 
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систему цільових бюджетних дотацій чи адресних субсидій 

для підтримки незахищених верств населення, прискореного 

розвитку пріоритетних регіонів, галузей або окремих 

підприємств. Доцільно встановити порядок, за яким ставка 

оподаткування прибутку прямо залежить від розміру власних 

коштів підприємства, спрямованих на реалізацію 

інвестиційних та інноваційних проектів. 

Шлях до розширення бази оподаткування й збільшення 

надходжень до бюджету пролягає також через виведення з 

«тіні» малого бізнесу. В Україні уже багато років функціонує 

спрощена система оподаткування, а саме єдиний податок. 

Проте її постійно змінюю – кількість груп, ставки податку, 

види діяльності, які мають можливість переходити на такий 

режим оподаткування, взаємовідносини з платниками, які 

знаходяться на звичайної системі, відсутність періоду 

«податковим канікул» на початку діяльності для становлення і 

зміцнення підприємства тощо. Така практика погіршує умови 

створення малих підприємств, негативно позначається на їх 

фінансовому стані, завдає нестабільності їхній діяльності. 

В сучасних умовах для України залишається актуальним 

подальше реформування податкової системи на основі 

врахування факторів впливу податків на фінансово-

господарську діяльність підприємств. Податкова система 

взагалі та порядок нарахування податків повинні враховувати 

їх вплив на показники діяльності підприємства (доход, 

прибуток, собівартість тощо). Податки займають одне з 

найважливіших місць в системі фінансів підприємств, адже 

саме через податки держава вилучає у підприємства частину 

новоствореної вартості. Однією з основних стратегічних цілей 

підприємства вважається максимізація прибутку. В сучасних 

умовах досягнення цієї мети можливе за умови мінімізації 
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податкових платежів як одного з вагомих складників витрат 

підприємства. Оскільки стратегічні інтереси підприємств при 

цьому не збігаються з інтересами держави необхідно 

розглянути механізм впливу податків на фінансово-

господарську діяльність підприємства та вибір того або іншого 

напряму його управлінських рішень в залежності від 

результатів цього впливу. До основних положень щодо впливу 

податків на фінансово-господарську діяльність підприємств 

слід віднести наступні. По-перше, цей вплив справляється 

через ціноутворення, на суму податків зростає ціна реалізації 

товарів (робіт, послуг). По-друге, сплата податків до бюджету 

може супроводжуватися тимчасовим використанням обігових 

коштів платників, тобто їх іммобілізацією, що негативно 

впливає на фінансовий стан підприємств. Це напрям впливу 

податків на діяльність підприємств, потребує поглибленого 

вивчення і стосується окремих податків та особливостей 

різних видів діяльності підприємств. Іммобілізація обігових 

коштів підприємств має місце при оплаті товарів (робіт, 

послуг), у ціну яких включені податки та при сплаті податків 

до бюджету. У першому випадку сума і час іммобілізації 

обігових коштів залежать від обсягу податків у ціні (ставок 

податків), форми розрахунків за товари, а також джерела і 

терміну відшкодування податків, сплачених у ціні товарів. У 

другому випадку сума і час іммобілізації обігових коштів 

залежать від умов реалізації та оплати товарів (робіт, послуг), 

обсягів реалізації товарів, ставок і пільг щодо податків та 

встановлених термінів сплати податків до бюджету. Усі ці 

фактори слід враховувати при проведенні податкового 

реформування з метою виконання податками своїх функції. 

Податки певною мірою впливають на кінцеві результати 

фінансово-господарської діяльності підприємств. Основним 
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результативним показником діяльності підприємства виступає 

прибуток. Джерелом прибутку є різні доході, які повинні 

покривати матеріальні витрати підприємства на етапі 

виробництва та створити ресурси для продовження 

підприємством розширеного відтворення. 

Податковою базою для прямих податків виступає 

прибуток, тому зрозуміло прагнення підприємств з точки зору 

прямого оподаткування полягає у зменшенні частки прибутку 

через збільшення витрат. У процесі функціонування податків 

виявляється їх вплив на такі показники фінансово-

господарської діяльності підприємств: собівартість, прибуток 

підприємства, швидкість обігу оборотних коштів, показники 

фінансового стану тощо. Цей вплив стосується як структури та 

величини активів суб'єктів господарювання, так і обсягів 

реалізації товарів (робіт, послуг). Крім того, за рахунок 

оподаткування відбувається вплив на кінцевий результат 

діяльності підприємства. Прибуток як цільова функція 

фінансово-господарської діяльності підприємства обмежується 

на різних етапах свого утворення під впливом як прямих, так і 

непрямих податків. 

При розробці або реформуванні механізму 

функціонування податків слід враховувати форми впливу 

окремого податку та системи оподаткування в загалі на окремі 

показники фінансово-господарської діяльності та її результати 

в цілому. Вплив окремих податків та взаємозв’язок між ними 

повинен враховуватися для більш ефективного виконання 

податками своїх функції, при цьому фіскальна функція не 

повинна бути першочерговою, бо саме ефективна реалізація 

функції регулювання забезпечить виконання й фіскальних 

завдань. 

Однак  для  проведення податкового реформування, яке б 
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у повній мірі виконувало ці функції в сучасних умовах існує 

досить проблем, що зумовлюють наявність недоліків у системі 

оподаткування. До основних факторів, що стримують 

ефективне податкове реформування можна віднести: 

недостатність якісних фахівців, залучених до розробки 

законодавчих і нормативних актів з оподаткування; стан 

економіки, дефіцит державних фінансових ресурсів, які 

зумовлюють прийняття законодавчих і нормативних 

документів з оподаткування фіскального спрямування; 

реформування оподаткування заходами, які вирішують лише 

окремі проблемні питання, які не мають масштабного 

комплексного ефекту; недостатність досліджень, які потрібні 

для більш суттєвих змін у системі оподаткування; низька 

якість діючих законодавчих і нормативних документів, що 

породжують помилки підприємців, можливість побудови схем 

ухилення від оподаткування; низький рівень податкового 

контролю, якій дозволяє деяким платникам ухилятися від 

сплати податків, необґрунтовано використовувати податкові 

пільги. 

Можна констатувати, що в сучасних умовах негативний 

вплив деяких факторів, які зумовлюють наявність недоліків 

діючої системи оподаткування дещо знизився, отже, 

створилися умови для прийняття рішень щодо вдосконалення 

системи оподаткування. Країні потрібні реформи, необхідність 

яких зумовлює високий рівень збиткових підприємств і, як 

наслідок, зменшення загальних обсягів прибутку. Навіть деякі 

пожвавлення в економіці в різні періоди не дає підстав для 

того, щоб вважати ситуацію позитивною. 

Потреба раціональних змін податкової стратегії висуває 

вимоги критичного погляду до податків, які формують діючу 

податкову систему, їх існування свідчить про те, що вона існує 
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не задля забезпечення державою своїх функції на користь 

пріоритетів фізичних та юридичних осіб, а навпаки – платники 

податків існують як засіб забезпечення бюджету 

надходженнями. Необхідно не лише внесення змін у порядок 

нарахування окремих податків, а й більш кардинальні заходи у 

процесі податкових трансформацій, зокрема потреба зміни 

структури надходжень на користь прямих податків. 

Перебудова структури податкової системи України у напрямі 

збільшення частки прямих податків є головним напрямом 

розвитку на найближчу та довгострокову перспективу. 

Вдосконалення системи оподаткування не можна 

розглядати спрощено, наприклад, шляхом зниження ставок 

оподаткування і таким чином зменшення податкового 

навантаження на платників. Вдосконалення системи 

оподаткування об'єктивно потребує активізації функції 

регулювання податками соціально-економічного розвитку. 

Оподаткування прибутку є досить активним важелем, із 

допомогою якого держава суттєво може впливати на 

фінансово-господарську діяльність підприємств, їх 

інвестиційні та інноваційні настрої. Це значною мірою 

пов'язано з визначенням об'єкта оподаткування, методикою 

його розрахунку. При оподаткуванні прибутку можлива 

реалізація його регулювальної функції. Вдосконалення 

оподаткування прибутку не повинно здійснюватися лише 

шляхом зниження податкового навантаження, бо таке 

зниження ставки податку на прибуток із 30 до 25%, а у 

подальшому до 18% при відсутності одночасного посилення 

ефективності податкового контролю, нестачі власного 

капіталу для початку власної справи для більшості населення 

та висока вартість кредитних ресурсів не мало достатнього 

позитивного ефекту у вигляді зниження рівня тіньової 
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економіки, пожвавлення економічної активності малого і 

середнього бізнесу тощо. Звісно таке зниження ставки податку 

на прибуток мало позитивний вплив на підприємства, які його 

сплачували, але підприємства, які «приховують» доходи та 

завищують витрати не перестали цього робити та відповідно 

не сплачують не лише податок на прибуток, а й менше 

сплачують ПДВ та інші податки. 

Зменшення загального податкового навантаження з 

податку на прибуток не супроводжується посиленням 

регулювальної функції цього податку. При оподаткуванні 

прибутку потрібно враховувати інноваційно-інвестиційну 

спрямованість суб'єктів господарювання, тобто стимулювати 

тих, хто проводить активну інвестиційну та інноваційну 

політику, підвищує рівень ефективності господарської 

діяльності. При визначенні оподатковуваного прибутку слід 

враховувати ці фактори діяльності підприємства, які 

здебільшого спрямовані на отримання прибутку у 

майбутньому, але це не лише користь для підприємства, це 

користь для усього суспільства, тому треба враховувати це і 

при оподаткуванні.  

Узагальнення основних недоліків діючої системи 

оподаткування в Україні та визначення факторів, що негативно 

впливають на її розвиток повинно проводитись постійно, бо 

змінюється економіка, змінюється середовище, в якому вона 

функціонує, деякі з цих змін непередбачувані, як наприклад 

пандемія. Держава повинна бути готова до різних викликів та 

функціонувати за будь-яких умов, тому підтримка рівня 

економічної безпеки в цілому та її окремих складових, 

комплексний підхід та концептуальні перетворення податкової 

системи для активізації регулюючих функцій та дотримання 

відповідності соціально-економічному розвитку країні, 
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реалізація соціально-справедливої податкової політики, 

посилення фінансового контролю та в цілому ефективне 

управління вкрай необхідне країні для існування.  

Висновки. Для створення ефективної системи 

управління економічної безпекою в Україні необхідна 

розробка організаційного механізму забезпечення її 

функціонування; доцільно переглянути й доопрацювати 

методику розрахунку рівня економічної безпеки в аспекті 

перегляду вагових коефіцієнтів її складових елементів, 

переліку індикаторів та їх розміщення, введення критеріїв 

дестимулюючих оцінок, обґрунтування особливої ролі 

окремих індикаторів економічної безпеки, їх взаємозв’язок, 

взаємозалежність та першочерговість дотримання їх рівня для 

стабілізації та розвитку економіки в цілому; регулярне 

проведення розрахунків за оновленою методикою з метою 

виявлення тенденцій зміни показників та ідентифікації 

проблемних сегментів; формування ефективної системи 

управління, яка дозволить вчасно реагувати на проблемні 

аспекти розвитку економіки. 

Вирішальним фактором активізації економіки повинна 

стати податкова реформа, спрямована на дотримання 

відповідності податкової моделі України соціально-

економічному становищу країни. Система оподаткування в 

країні повинна розвиватися у двох основних напрямах: по-

перше зниження сукупного рівня податкового вилучення за 

допомогою зниження граничних ставок податків, по-друге, 

використання прогресивності та регресивності шкал 

оподаткування з метою більш ефективного використання 

регулюючої функції податків з урахуванням інвестиційно-

інноваційного спрямування діяльності платників податків. 

Важливу роль у підтримці інноваційних умов розвитку 
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належить державі, це наочно свідчить стан країн Європи та 

інших розвинутих країн світу. Саме держава повинна 

формувати національну інноваційну систему, встановлювати 

стратегічні цілі. На державному рівні, з врахуванням 

особливостей національної економіки повинен 

використовуватись інструментарій активізації та підтримки 

інноваційної перебудови, а саме бюджетне фінансування, 

податкові та кредитні важелі тощо. 

Практичне впровадження запропонованих заходів 

забезпечать більш точну оцінку рівня економічної безпеки, 

визначення конкретних складових, які потребують 

реформування та активізують податкові зміни,  щодо 

підвищення ефективності проведення реформ, гармонізації 

фінансової політики України та розвитку економіка на 

інвестиційно-інноваційних засадах. 
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ODDÍL 3. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU 

§3.1 INFORMATION SUPPORT IN THE MANAGEMENT

OF RETAIL TRADE TURNOVER 

Introduction. At the present stage of the development of 

society, information has ranked high in its significance and has 

become a management tool, both as a science and as one of the 

branches of human activity. Undoubtedly, information acts as a 

source of implementation of the main managerial functions: 

planning, organization, motivation, and control. The company 

management is based on the information that is required to analyze 

a specific situation, which makes it possible to comprehensively 

assess the causes of its occurrence and development, facilitates 

identifying several alternative solutions and choose the optimal 

one, and monitoring its implementation.    

A retail establishment can be attributed to a dynamic system, 

which operates under the effects of a changing external 

environment processing large amounts of information. The approach to 

the formation of the information system of a retail establishment is 

covered in the book by American scientists B. Berman and J. Evans 

'Retail Trade: A Strategic Approach". The authors determined that the 

“Retail Information System (RIS) allows predicting the information 

needs of managers of retail firms, collecting, organizing and storing the 

necessary data on an ongoing basis and directing the flow of 

information to decision-makers" [1, p. 431].  

The implementation efficiency of functions that manage the 

trade turnover of retail establishments depends on the quality of 

information support, as well as on how prompt and reliable the 

information obtained by and from the relevant departments and 

officials will be. Knowledge of the basics of information support 
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will be instrumental in forming an optimal pattern for the 

movement of information flows in the sales system of a retail 

establishment and creating prerequisites for making effective 

decisions to manage its initial performance indicator, which is trade 

turnover.   

In order to automate the management of trade turnover at a 

retail establishment, an information system should be created. The 

system will include an internal accounting and reporting system 

and an external information system to track the current and future 

state of market factors, state regulation, and macroeconomic 

factors.  

Presentation of the main material. We agree with the definition 

proposed by S. V. Melnychenko that the information system is a set of 

functional, organizational components and components of the data 

processing system to achieve the goals set [2, p. 61]. Therefore, the 

sequence of formation of the information system for managing 

trade turnover at retail establishments is reproduced in Fig. 1. As 

can be seen, an information system to be created requires a clear 

understanding of its subject area. 

Information support as a separate initial stage in the course of 

managing the trade turnover of a trade enterprise is considered by 

L. O. Ligonenko, A. A. Mazaraki, V. S. Martcyn, N. M. Ushakova.

The formation of the information base of trade turnover

management is defined as a set of information to make managerial

decisions as to the volume and structure of trade turnover [3,

p.120]. Nonetheless, the components of the information base of

trade turnover management indicated by scientists, in our opinion,

do not fully cover all the information required to make decisions in

trade  turnover  management  about the
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Fig. 1. Stages of formation of an information system for 

managing the trade turnover of retail establishments (developed by 

the author) 
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state of the internal environment of the trade enterprise. For the 

most part, attention is focused on standard forms of accounting and 

statistical reporting of a retail establishment utilized as the basis to 

analyze the obtained indicators of turnover and assess the state of 

factors that determine its volume and structure.  

However, approval of operational decisions requires the 

current results of business processes should be recorded, with 

information to be provided for each stage of trade turnover 

management. Therefore, information support should be not only a 

separate stage but also a component of each of the stages of trade 

turnover management of a retail establishment. In this regard, it is 

advisable to aggregate the best practices of scientists with the 

developments made by practicing specialists in the field of sales 

management, which are actively discussed on the pages of 

periodicals. 

In a general sense, information support is a system of 

indicators and means of their description (classifiers and codes, 

economic documentation, and an appropriately organized 

information base) [4, p.15], which are designed to reflect 

information that characterizes the state of the managed object and 

serves as the basis for making managerial decisions [5, p.109].  The 

main characteristics of information support for managing the trade 

turnover of a retail establishment, which: 

 are a functional complex that provides

organic interaction of technical means, methods, and 

technologies of working with information; 

 provide the ability to collect, search, group,

analyze and disseminate information to interested parties; 

 focus on certain indicators of the balanced

system of indicators for the development of trade turnover 

of a retail establishment and their detailed reflection in the 
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key performance indicators of the sales division and its 

particular employees; 

 take into account the information needs of

users that are subjects of trade turnover management of a 

retail establishment;  

 obtain information about the state of trade

turnover management at certain intervals or as needed. 

  In the light of the aforementioned, the information support 

system of the trade turnover management is a component of a more 

general system, which is the information support system for 

managing the activities of retail establishments. The system is a 

functional complex of tools, methods, and technologies that 

provides search, collection, grouping, analytical processing, 

storage, and dissemination of information data on indicators of 

retail trade turnover, processes, and factors that should be obtained 

with a certain frequency and in accordance with the information 

needs of users [6, p. 432-433]. The information support system for 

managing the trade turnover of a retail establishment can be 

represented as follows (Fig. 2).  
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Fig. 2. Information support system for managing the trade 

turnover of a retail establishment (developed by the author) 
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External users of information about the state of trade turnover 

management of a retail establishment can be considered as those 

having a direct interest (investors, creditors, tax authorities, 

buyers), and those having indirect interests (audit and control 

services, financial consultants, statistical authorities, and other 

users). The vast majority of information intended for external users 

is contained in the official accounting, statistical, and tax reports of 

a retail establishment.  

Internal users, along with the above, use a significant array of 

management accounting information, as well as data from external 

sources, which are also included in the information support system 

for managing the trade turnover of retail establishments.    

The content of the information support system for trade turnover 

management, its complexity are determined by the product 

specialization of the retail establishment, its size, organizational and 

legal form of management, location, and several other factors.  

We opine that the subsystem for collecting information about 

the state of the external environment, which is necessary for 

making decisions in managing the trade turnover of retail 

establishments, contains the following blocks (Fig. 3): 

1) The block of information about the current and prospective

state of factors of general economic development of the country, 

which is formed on the basis of official data of the state statistics 

service of Ukraine and acts as the basis for analyzing and 

forecasting the external environment of the retail establishment 

operations when strategic decisions as to the management of trade 

turnover should be made.  

The indicators of this block include indicators of the 

country's macroeconomic development (gross domestic product, 

investment,   export,   import,    exchange rate,    level   of  payment 

discipline of business entities, level of  
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Subsystem for collecting information about the state of the 
external environment 

Block of information about the current and prospective state 

of factors of general economic development of the country 

 Indicators of the country's macroeconomic development

 Indicators of retail trade development as a type of economic activity 

A block of information about the current and future state  

of factors in the development of the country's consumer market 

 Indicators of formation of volumes and structure of consumer demand
 Indicators of formation of volumes and structure of supply of consumer goods 
 Indicators of the state of the competitive environment of the consumer 

market

A block of information on the current and prospective state of factors 
 in the development of the target market of retail establishment activities 

 Indicators of formation of volumes and structure of consumer
demand of potential buyers of a retail establishment

 Indicators of formation of volumes and structure of supply of
consumer goods by suppliers of a retail establishment

 Performance indicators of direct competitors of a retail
establishment

A block of information about the current and future state of state 
regulation of trade activities 

 Regulatory indicators of economic activity of business entities
 Regulatory and performance indicators of commercial business

entities

Fig. 3. The system of indicators of information support for 
managing the trade turnover of retail establishments, which are 
formed from external sources (developed by the author) 
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inflation expectations, population size and composition, monetary 

income and structure of consumer spending, energy prices, etc.) 

and indicators of retail trade development as a type of economic 

activity (retail trade turnover, retail trade turnover of enterprises, 

inventory volume, number of employees, total value of assets, 

equity, etc.).  

2) A block of information about the current and prospective

state of development factors of the consumer market of the country 

is formed using official data of the State Statistics Service of 

Ukraine, publications of periodicals on the problems of 

development of the consumer market and its individual segments: 

indicators that characterize consumer demand (volumes of trade 

turnover and its commodity and group structure, consumption of 

certain goods, indicators of purchasing power, indicators of 

consumer preferences for certain goods, prices for consumer goods, 

etc.); indicators that characterize the supply of consumer goods 

(indicators of production volumes, prices for resources and raw 

materials, volume and structure of inventory, price levels for goods 

and services indicators of movement and suitability of fixed assets, 

etc.), the state of competition in the consumer market (the number 

of market participants, their market shares, expert assessments of 

the scale of unorganized and shadow markets, the share of 

unprofitable enterprises in total, etc.).  

3) A block of information about the current and prospective

state of factors of development of the target market of the retail 

establishment activity is formed using official data of the State 

Statistics Service of Ukraine and its regional branches, conducting 

surveys and questionnaires of consumers, special studies (the 

number and composition of the population of the area of activity of 

the establishment and their expected changes, the structure of 

consumer   spending  of  potential   buyers,  information  about   the 
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 supply goods that the establishment sells, and its direct competitors). 

4) A block of information about the current and prospective

state of state regulation of trade activities is formed in the process 

of preparing management decisions related to the specifics of state 

regulation of economic activities of business entities regardless of 

the type of economic activity and entities of trade activities, in 

particular (regulatory and legislative acts on the regulation of 

income of the population, the level of trade allowances and prices 

for socially significant goods, indirect tax payments, etc.). 

The specified blocks of information on the current and 

prospective state of external environment factors require the retail 

establishments should develop and implement constant monitoring.  

A subsystem for collecting information about the state of the 

internal environment, the information required for making 

decisions in managing the trade turnover of retail establishments 

can be represented as three blocks (Fig. 4). 

1) An establishment public reporting information block

is used by both external and internal users during the analysis, 

planning, and control of trade turnover indicators of a retail 

establishment. The indicators of this block are unified since they 

are based on generally accepted standardized accounting principles. 

In order to make the decisions to manage the trade turnover 

of a retail establishment, indicators of accounting statements are 

used (Form No. 1 "Balance Sheet (Statement of Financial 

Condition)", Form No. 2 "Statement of Financial Results 

(Statement of Total Income), Statistical Reporting (Form No. 1-

torg "The Trade Turnover Report", Form No. 3-torg "Report on 

Sales and Inventory of goods in the Retail Network", Form No. 1-

PV " The Report on Labor", Form No. 11-OZ " The Report on 

Availability and Movement of Fixed Assets, Depreciation"), tax 

reporting (income tax return, value-added tax return). 
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Fig. 4. The system of indicators of information support for 
managing the trade turnover of retail establishments, which are 
formed from external sources (developed by the author) 

The subsystem for collecting information about the state of the 

internal environment 

The block of public reporting information of a retail establishment 

 Indicators of accounting statements

 Statistical reporting indicators

 Tax reporting indicators

The block of information for management accounting of a retail 

establishment    

 Indicators of the trade turnover by individual assortment

items, product groups, product categories, by individual

categories of buyers (cash receipts), by individual centers of

financial responsibility (product departments, sections), by

individual retail outlets (in the case of network trading), by

certain areas (regions) of the establishment's activity;

 Indicators of costs and resources related to the trade turnover

management

The block of forecast and planning information of a retail 

establishment  

 System of forecast indicators of the strategic development

plan of a retail establishment

 System of planned indicators of trade turnover of a retail

establishment
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2) The management accounting information block is used for

the current and operational management of the trade turnover of a 

retail establishment. The saturation of indicators in this block 

depends on the information needs of a particular retail 

establishment.  

In order to form the necessary database for assessing the state 

of trade turnover management of the retail establishment, this block 

should contain information about the volume of trade turnover of 

regular customers, innovative goods, owned brands, sales of 

products of own production (to assess the achievement of 

development targets within the assessment of trade turnover 

management through the lens of "Efficiency"), the volume of costs 

and resources associated with trade turnover management (to assess 

trade turnover management through the lens of "Effectiveness" and 

"Efficiency"). 

3) The block of forecast and planned information contains a

system of forecast indicators of the strategic development plan of a 

retail establishment and a system of planned indicators of trade 

turnover, which is used during current and operational control and 

consists of a trade turnover plan, sales budget, and sales quotas.  

In order to ensure a comprehensive nature of trade turnover 

management at a retail establishment we recommend building a 

reporting system based on the separate or combined use of the 

following types of reporting documents: 

1. Quantitative reports that contain information about the

volume of trade turnover, the number of users, the number of 

receipts, and product balances for a certain analytical period.  

2. Quantitative reports-forecasts that contain information

about the progress of the implementation of the trade turnover plan, 

the number of receipts of a retail establishment, and provide for 

forecasting their value at the end of the reporting period based on 
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actual values at the current date. 

3. Quantitative comparisons, which are dynamic reports with

information that compares certain indicators by individual goods / 

product groups / product categories, periods, sellers / sellers-

cashiers / cashiers, product departments / sections, retail outlets. 

These reports also provide for the classic comparison of "plan 

(norm, standard) - fact" by indicators. 

4) High-quality reports that contain a descriptive presentation

of the results achieved. We offer the following forms of model 

reports that are used in decision-making as to managing the trade 

turnover of a retail establishment: daily management report on the 

trade turnover of a seller, seller-cashier; daily management report 

on the trade turnover of a seller, seller-cashier; daily management 

report on visitors to a retail establishment; daily management report 

on the progress of the implementation of the trade turnover plan of 

a retail establishment; daily management report on the progress of 

the implementation of the trade turnover plan for retail outlets of a 

retail network; management report on the implementation of the 

trade turnover plan by sellers (sellers-cashiers); management report 

on the implementation of the customer settlement service plan by 

cashiers (sellers-cashiers); management report on the 

implementation of the sales budget of a retail establishment by 

certain items of the product range. 

Conclusion. It should be noted that the information that retail 

establishments amass to ensure the functioning and results of the 

sales system is quite extensive, especially for the network trading 

business, where automated systems record not only each purchase 

and receipt but also such parameters of purchase and sale 

operations as purchase time, cash register number, the number of 

purchased goods, which goods were purchased together, etc. 

Therefore, in order to increase the efficiency of handling large 
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amounts of information, there is a need to use special technologies 

for amassing, processing, and presenting information in a user-

friendly manner.   

Consequently, information support acts as one of the 

components of the security part of the information system for 

managing the trade turnover of retail establishments. The described 

approach to the formation of subsystems for collecting information 

from the external and internal environment of a retail enterprise 

will contribute to the implementation of certain functions of trade 

turnover management by meeting the needs of users for 

information so that they make effective decisions as to trade 

turnover management. 
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§3.2 ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ

АКТУАРНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

Вступ. Зростання вартості компанії є важливим 

показником збільшення доходів його власників – мікрорівень, 

та запорукою розвитку бізнесу на рівні держави в цілому – 

макрорівень. Саме тому, для покращення ефективності 

управління підприємством слід періодично проводити оцінку 

його вартості. Зарубіжний досвід свідчить, що  доцільно 

застосовувати оцінку вартості бізнесу для прийняття кращих 

управлінських рішень, адже саме оцінка дає можливість 

проаналізувати одночасно всі складові його структури [1, с.7].  

Відповідно О.С. Новікова, Н.М. Канюха [2] зазначають, 

що вартість є безальтернативним критерієм управління 

бізнесом, і зростання конкуренції з одночасним розвитком 

глобальних ринків будуть лише посилювати процеси вартісно-

орієнтованого управління. 

Оцінка вартості бізнесу – це процес обчислення 

величини вартості об’єкта, у грошовому еквіваленті, із 

врахуванням факторів, що чинять на неї вплив за відповідних 

умов часу та кон’юнктури на ринку. Ю.А. Морозова, 

Л.Є. Чорний, досліджуючи критерії та проблеми оптимізації 

методів оцінки вартості підприємства зазначають, що 

оцінюючи вартість необхідно концептуально-логічно 

співвідносити її з поняттям економічного потенціалу, при цьому 

вчені акцентують увагу на необхідності розмежування понять 

виробничо-технологічний та ринковий потенціал [3, c.119]. 

Вважаємо таке трактування цілком слушним, адже саме 

критерій вартісної оцінки дає можливість об’єктивно 

визначити перспективу зміни економічного потенціалу бізнесу 

у довготривалій перспективі. Зокрема Л.В. Коваль, 
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узагальнюючи аналіз різноманітних літературних джерел, 

зазначає, що економічний потенціал підприємства доцільно 

розуміти, як сукупність наявних ресурсів та можливостей їх 

трансформувати, задля досягнення економічних вигод та 

пропонує виділяти наступні його елементи: трудовий, 

фінансовий, інноваційний та інформаційний потенціали, окрім 

того вчений виокремлює ресурсний, функціональний та 

змішаний підходи до визначення його структури на 

підприємстві [4, c.64]. В свою чергу С.А. Нестеренко [5] 

характеризує потенціал підприємства, як його сукупні  

господарські можливості  щодо  поточного  функціонування та 

стабільного розвитку. Р.К. Шурпенковою та І.І. Демко [6] 

уточнено поняття оцінки вартості майна, обґрунтовано 

необхідність аналізу вартості об’єктів бізнесу за допомогою 

застосування сучасних методів оцінки; наведено класифікацію 

різних типів завдань, поставлених перед суб’єктами оцінки 

вартості бізнесу; розглянуто основні види оцінки вартості 

майна, у зв’язку з цим чи визначена нагальна необхідність 

вибору інструментів оцінки потенціалу підприємства, який 

дасть змогу оперативно визначати внутрішні можливості та 

слабкості підпорядкованої господарської одиниці, виявляти 

приховані резерви для підвищення ефективності її діяльності. 

Щербаков В.А., Щербакова Н.А. [1, с.80] трактують оцінку 

підприємства, як – визначення в грошовому виразі його 

вартості, що враховує її корисність та витрати, які пов’язані з 

отриманням такої корисності. Окрім того, зарубіжні вчені 

зазначають, що при оцінці вартості підприємства (бізнесу) 

фінансовий аналіз варто здійснювати у два етапи: 1) аналіз 

фінансової звітності; 2) аналіз фінансових коефіцієнтів 

(показників). Проте, на нашу думку, оскільки традиційний 

бухгалтерський облік в епоху ХХІ століття перейшов на 
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цілковито нову, інноваційну, актуарну стадію розвитку, то за 

таких обставин, доцільно в якості інформаційного 

(наповнення) підґрунтя в ході проведення оцінки вартості 

підприємства використовувати актуарну звітність, яка 

формується на узагальнених облікових даних із системи 

актуарного бухгалтерського обліку. 

Щодо безпосереднього обґрунтування існуючих підходів 

до оцінки вартості бізнесу,  то зазначені питання доволі 

детально та всебічно розкриті у працях таких вітчизняних 

науковців, як  Є.А. Карпенка [7], Р.К. Шурпенкова, І.І. Демко 

[6], В.Д. Козенкової [8], Г.О. Островської [9], Г.В. Кириченка 

[10], В.Є. Хаустова [11], О.І. Матюшенко [11], О.С. Новікова, 

Н.М. Канюха [2], O.A. Лаговської [12], Ю.А. Морозової,     

Л.Є. Чорного [3], С.А. Нестеренко [5] та інших. Серед 

сучасних зарубіжних вчених питанням оцінки вартості бізнесу 

особливу увагу приділяють: Т. Коллер (Tim Koller), М. Гедхарт 

(Marc Goedhart), Д. Вессельс (David Wessels) [13], 

А. Дамодаран (Damodaran, Aswath) [14], З. Крістофер Мерсер 

(Z. Christopher Mercer), Тревіс В. Гармс (Travis W. Harms) [15], 

І. Мічула (Ireneusz Miciuła), М. Кадлубек (Marta Kadłubek), 

П. Степіан (Paweł Stepie´n) [16],  Г. Шилдс (Greg Shields) [17] 

та інших. Зокрема польські вчені І. Мічула (Ireneusz Miciuła), 

М. Кадлубек (Marta Kadłubek), П. Степіан (Paweł Stepie´n) [16], 

роблять акцент на тому, що в сучасному світі оцінка вартості 

підприємства відіграє важливе значення, та має принципову 

роль як безпосередньо для власника бізнесу, так і для 

реального чи потенційного інвестора. Вчені акцентують увагу 

у своїх дослідженнях на цілях оцінки бізнесу та характерних 

етапах життя компанії на яких така оцінка є вкрай необхідною. 

В свою чергу проф. фінансової справи в  Stern School Business 

А. Дамодаран (Damodaran, Aswath) [14] особливу увагу у своїх 

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Damodaran,%20Aswath&search-alias=digital-text
https://www.ebooks.com/en-ua/author/z.-christopher-mercer/111371/
https://www.ebooks.com/en-ua/author/travis-w.-harms/111372/
https://www.amazon.com/Greg-Shields/e/B002BOHU5Q/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Damodaran,%20Aswath&search-alias=digital-text
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роботах приділяє оцінці активів, управлінню портфелем 

компанії та застосуванню теорії корпоративних фінансів на 

практиці. Зокрема, вчений виокремлює ключові проблеми 

оцінці приватних підприємств, найвагомішою з яких вважає 

відсутність ринкової вартості: адже при оцінці дисконтованого 

грошового потоку суттєвий вплив чинять ринкові значення 

для параметрів частки у вартості капіталу підприємства; щодо 

показників ринкового ризику для цінних паперів або портфеля 

цінних паперів (β-коефіцієнти) та результатів (щоб порівняти 

оціночну вартість в кінці). 

Є.А. Карпенко [7]  запропоновано формулу вартості 

підприємства, до якої включено чинники, які визначають 

сталий розвиток підприємства, та враховують орієнтацію 

підприємства на вирішення економічних, соціальних  та 

екологічних проблем. Вчений, всебічно обґрунтовує 

необхідність порівняння між собою суб’єктів господарювання, 

під час  прийняття рішень щодо інвестування в підприємство, 

не лише за показниками їх вартості, а й з урахуванням їх 

орієнтації на впровадження принципів сталого розвитку. 

Тобто, пропонує застосовувати показник вартості з 

урахуванням принципів  сталого розвитку. О.С. Новікова, 

Н.М. Канюха [2] досліджуючи методологічні особливості 

оцінки вартості підприємства за сучасного стану ринкового 

середовища, серед класичних методів оцінки вартості в рамках 

дохідного, витратного та порівняльного підходів, 

виокремлюють сучасні методи оцінки вартості бізнесу, а 

саме: метод CVA (англ. Cash value added – грошова додана 

вартість), метод CFROI (англ. Cash Flow Return on Investment – 

дохідність інвестицій на основі грошового потоку), метод SVA 

(англ. Shareholder Value Added – акціонерна додана вартість), 

метод EVA (англ. Economic value added – економічна додана 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

117 107

вартість), метод MVA (англ. Market Value Added – ринкова 

додана вартість), які вчені характеризують як ефективний 

інструментарій управління вартістю. 

В.Д. Козенкова [8] робить акцент на тому, що практично 

усі існуючі методи оцінки вартості бізнесу орієнтовані на 

виключно фінансові показники діяльності підприємства. На 

думку вченого, доцільним є  поєднання фінансових та не 

фінансових показників, що сприятиме покращенню якості 

оцінки вартості бізнесу. Підхід заснований на застосуванні 

системи  збалансованих  показників – BSC (англ. balanced 

scorecard), може бути використаний для вирішення більш 

складних завдань стратегічного управління бізнесом в 

майбутньому – виявлення оптимального балансу витрат із 

врахуванням міцності взаємодії між показниками, шляхом 

побудови стратегічних карт задля сприяння розвитку системи 

підтримки прийняття управлінських рішень, які базуються на 

оцінці вартості підприємства. 

В.Є. Хаустова, О.І. Матюшенко  розкриваючи 

методологічні засади оцінки вартості підприємства, серед 

споживачів оціночних послуг виокремлюють: підприємство, 

власника, інвесторів, кредитні установи, страхові компанії, 

державні органи, фондові біржі. Щодо інвесторів, то цілями 

оцінки вартості підприємства виступають: здійснення 

інвестиційного процесу; викуп акцій у акціонерів. Для 

безпосередньо самого підприємства, цілями оцінки його 

вартості виступають: підвищення ефективності управління 

підприємством; прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень; оцінка якості управління підприємством; забезпечення 

фінансової безпеки; розробка плану розвитку підприємства; 

оцінка вартості частини майна підприємства; визначення 

величини орендної плати при здачі бізнесу в оренду; 
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переоцінка основних фондів для бухгалтерського обліку. 

Відповідно власники бізнесу переслідують наступні цілі: 

визначення вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу 

підприємства на фондовому ринку; визначення вартості 

підприємства у разі його купівлі-продажу в цілому, як ЦМК 

або частково; визначення вартості підприємства у разі його 

ліквідації, злиття поглинання або виділення; складання 

консолідованої фінансової звітності та розподільчих балансів; 

встановлення розміру виручки для впорядкованої ліквідації; 

внесення майна у статутний капітал підприємства; додаткова 

емісія акцій; встановлення частки співвласників у разі 

підписання (розірвання) угоди або смерті одного з партнерів; 

вибір варіанту розпорядження власністю [11, с.62-63]. 

Виклад основного матеріалу. Оцінщики в своїй 

діяльності керуються стандартами оцінки. Стандарти оцінки – 

це правила оцінки, обов’язкові до застосування суб’єктом 

оціночної діяльності, які розроблені та затверджені у 

відповідності до законодавства.  

Поряд із національними стандартами оцінки (НСО), 

зокрема нині в Україні діють чотири НСО, а саме: НС №1 

«Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [18], НС №2 

«Оцінка нерухомого майна» [19], НС №3 «Оцінка цілісних 

майнових комплексів» [20], НС №4 «Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності» [21], які затверджені постановами 

Кабінету Міністрів України, українські оцінщики враховують 

міжнародні (International Valuation Standards (IVS) та 

європейські стандарти (European Business Valuation Standards 

(EBVS). Щодо Європейських Стандартів Оцінки (EVS), то 

вони видаються під егідою Європейської Групи Асоціацій 

Оцінювачів TEGoVA (The European Group of Valuers 

Associations), відповідно Міжнародне професійне оцінне 
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співтовариство отримало нову версію міжнародних стандартів 

оцінки IVS-2017, що видаються Міжнародною Радою зі 

стандартів оцінки (International Valuation Standards Council - 

IVSC) на початку 2017 року [20]. 

Лише в січні 2020 року офіційно набули чинності зміни 

до оновлених у липні 2019 р. Міжнародних стандартів оцінки 

(вперше з 2017 року). Стандарти оцінки оновлено, щоб 

відобразити технічні зміни, а також остаточний варіант МСО 

2020, який охоплює не фінансові зобов'язання, як частину 

стандартів активів для оцінки бізнесу. Дані зміни 

відображають політику Міжнародної ради зі стандартів оцінки 

(МРСО) – максимально оперативно реагувати на зміни в 

оціночній діяльності для того, щоб стандарти оцінки завжди 

залишалися актуальними і відповідали сучасним реаліям 

економіки. В цілому, так звані «Загальні стандарти» МСО 

залишаться надійною основою, яку використовуватимуть у 

своїй роботі оцінювачі в Україні та всьому світі, й не будуть 

піддаватися глобальним і регулярним змінам. Нововведення 

торкнуться, перш за все, нових або швидкозростаючих сфер 

оцінки, таких як, оцінка вартості криптовалют, нематеріальних 

активів та нефінансових зобов'язань; складні фінансові 

інструменти; біологічні і сільськогосподарські активи [23]. 

В Україні основним законодавчим актом, який регулює 

процес оцінки бізнесу є Закон України «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ (зі змінами від 17.06.2020р. 

№720-ІХ [24], зокрема, статтею 7, Розділу ІІ «Засади 

проведення оцінки майна» визначено, що проведення оцінки 

майна здійснюється у  наступних випадках: 

https://pkf.in.ua/posluhy/otsinka-maina-ta-mainovykh-prav
https://pkf.in.ua/pro-kompaniiu
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- створення підприємств (господарських товариств) на

базі державного майна або майна, що є у комунальній 

власності; 

- реорганізації, банкрутства, ліквідації державних,

комунальних підприємств та підприємств (господарських 

товариств) з державною часткою майна (часткою 

комунального майна); 

- виділення або визначення частки майна у спільному

майні, в якому є державна частка (частка комунального 

майна); 

- визначення вартості внесків учасників та засновників

господарського товариства, якщо до зазначеного товариства 

вноситься майно господарських товариств з державною 

часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу 

(виключення) учасника або засновника із складу такого 

товариства; 

- приватизації та іншого відчуження у випадках,

встановлених законодавством, оренди, обміну, страхування 

державного майна, майна, що є у комунальній власності, а 

також повернення цього майна на підставі рішення суду; 

- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського

обліку; 

- оподаткування майна згідно з законом, крім випадків

визначення розміру податку при спадкуванні власності, 

вартість якої оподатковується за нульовою ставкою; 

- визначення збитків або розміру відшкодування у

випадках, встановлених законом; 

- в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з

необхідністю захисту суспільних інтересів [24]. 

І.В. Павленко, робить акцент на тому, що оцінку бізнесу 

особливо важливо здійснювати при продажі збанкрутілого 
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підприємства, та при визначенні того, на яку суму справно 

функціонуюче акціонерне товариство має право випустити 

нові акції (на суму, яка перевищує балансову вартість 

капіталу), та при визначенні ціни, за якою будь-яке акціонерне 

товариство повинно викупити акції, акціонерів (учасників), які 

з нього вибувають (у т.ч. засновників). Це також стосується 

Товариств з обмеженою відповідальністю, якщо відповідне 

передбачене статутом [25]. У нашому ж дослідженні, ми 

здійснюємо акцент на проведенні оцінки вартості 

сільськогосподарського підприємства, за умови продажу 

бізнесу, як цілісного майнового комплексу (ЦМК), або за 

потреби залучення інвестицій (в т.ч. й іноземних) у його 

розвиток, для формування іміджу його інвестиційної 

привабливості на основі обліково-інформаціного наповнення 

актуарної управлінської звітності.  

В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова зазначають, що 

результати оцінки бізнесу, які отримуються на основі аналізу 

зовнішньої та внутрішньої інформації, необхідні не лише для 

проведення переговорів при купівлі-продажу бізнесу, як ЦМК 

– вони відіграють суттєву роль при виборі стратегії розвитку

підприємства. При цьому, в процесі стратегічного планування

важливо оцінити майбутні доходи підприємства, рівень його

стійкості та цінність іміджу; для прийняття обґрунтованих

управлінських рішень необхідне інфляційне коригування

даних фінансової звітності, яка є базою для прийняття

фінансових рішень; для обґрунтування інвестиційних проєктів

по придбанню та розвитку бізнесу необхідно мати інформацію

про вартість підприємства або частини його активів. Знання

основ оцінки вартості бізнесу та управління нею, вміння

застосовувати на практиці результати такої оцінки – запорука

прийняття   ефективних   управлінських    рішень,   досягнення
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бажаного рівня дохідності підприємства [1, с.5]. 

Цілісний майновий комплекс (ЦМК) – це об’єкт, 

сукупність активів якого забезпечує провадження окремої 

господарської діяльності на постійній і регулярній основі. 

Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні 

підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), 

які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти 

і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства [26].  

Обов’язковим для застосування під час проведення 

оцінки цілісного майнового комплексу суб’єкта 

господарювання суб’єктами оціночної діяльності є НСО №3 

«Оцінка цілісних майнових комплексів» [ 20], згідно зі статтею 

7 для проведення оцінки ЦМК застосовуються такі основні 

методичні підходи: майновий; дохідний; порівняльний. 

Згідно ст. 8-10, НС №3 [20] майновий підхід 

застосовується для визначення ринкової вартості ЦМК у разі, 

коли саме зазначений підхід відбиває типову логіку 

потенційних покупців, яка ґрунтується на усталеній  практиці, 

зокрема під час оцінки цілісного майнового комплексу, 

ринкова вартість якого визначається поточною вартістю  

ймовірного результату ліквідації зазначеного майнового 

комплексу. Основним методом майнового  підходу до оцінки 

ЦМК є метод накопичення активів. Метод накопичення 

активів полягає у визначенні чистої вартості активів ЦМК. 

Чиста вартість активів ЦМК визначається як різниця між 

вартістю активів та вартістю його зобов'язань, визначених на 

дату оцінки відповідно до вимог пункту 11 цього Стандарту. 

Ст.13-14 НС №3 [20] визначено, що дохідний підхід до 

проведення оцінки ЦМК ґрунтується на застосуванні 

оціночних процедур переведення очікуваних доходів (чистих 

грошових потоків або дивідендів) у вартість ЦМК. Оцінка 
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ЦМК проводиться з урахуванням поточного фінансового стану 

підприємства, ЦМК якого оцінюється, та прогнозних 

показників діяльності такого майнового комплексу. Основним 

методом дохідного підходу, що застосовується для проведення 

оцінки ЦМК, є метод дисконтування грошового потоку. У 

дослідженнях А.І. Шигаєва [?], особлива увага приділяється 

використанню дохідного підходу під час оцінки вартості 

бізнесу за даними актуарної звітності, проте ми пропонуємо, 

акцент здійснити на використання витратного (майнового) 

підходу оцінки. Доволі часто витратний (майновий) підхід до 

оцінки бізнесу визначають як оцінку на основі активів. У 

відповідності до такого підходу вартість бізнесу визначається 

сумою витрат на його відтворення або заміщення з 

урахуванням фізичного або морального зношування. 

Ст.27-29 НС №3 передбачено особливості застосування 

порівняльного підходу до оцінки ЦМК, зокрема до основних 

методів віднесено метод ринку капіталу та метод ринкових 

угод. Перший з яких – ґрунтується на припущенні, про 

еквівалентність ринкової вартості ЦМК його ринковій 

капіталізації або можливій ринковій капіталізації з 

урахуванням вартості прав контролю. В основу другого – 

покладено припущення про еквівалентність ринкової вартості 

ЦМК цінам продажу подібних ЦМК [20]. 

О.С. Новікова, Н.М. Канюха [2] вважають, що 

проблематика використання методів оцінки в рамках 

порівняльного (ринкового підходу)  зумовлена  тим,  що  в  

Україні  реальні  ціни  купівлі-продажу  підприємств  в  

офіційній статистиці відображаються досить рідко, а  

фондовий  ринок  не  досить  розвинутий.  В силу таких 

обставин на думку вчених, для  оцінки  вартості  бізнесу 

доцільно використовувати дохідний підхід, який ґрунтується на 
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визначенні теперішньої вартості очікуваної вигоди від  

володіння  корпоративними  правами  підприємства, адже 

вкладення  капіталу  інвестором  у  купівлю підприємства 

передусім є гарантією отримання стабільних доходів. 

Як вже відмічалося, саме А.І. Шигаєв досліджуючи 

актуарний облік, як інформаційну базу для управління, 

зазначає, що нова система актуарної фінансової створює 

інформаційну базу для реалізації в рамках дохідного підходу 

особливої концепції оцінки вартості, відповідно до якої 

вартість комерційної організації виступає функцією майбутніх 

результатів господарської діяльності та визначається виходячи 

з балансової вартості її власного капіталу або сукупного 

фінансового результату її діяльності. Вчений зазначає, що при 

оцінці вартості організації виходячи з відображеної в актуарному 

бухгалтерському балансі вартості її власного капіталу можуть 

бути використані дві моделі: модель залишкового прибутку та 

модель залишкового операційного прибутку. При оцінці вартості 

організації виходячи із сукупного фінансового результату її 

діяльності, відображеного в актуарному обліку про сукупний 

прибуток, можуть бути використані дві інші моделі: модель 

аномального росту прибутку та модель аномального росту 

операційного прибутку [27, c.131]. 

На противагу існуючому зарубіжному підходу, 

пропонуємо, використовувати актуарну управлінську 

звітність, а саме форму №1-а «Актуарний звіт про фінансовий 

стан», як інформаційну базу при оцінці вартості агробізнесу в 

рамках витратного підходу, як альтернативний варіант. 

Г.О. Островська [9] зазначає, що майновий (витратний) підхід 

базується на оцінюванні витрат на відтворення (заміщення) 

або визначенні можливої вартості реалізації різних видів 

активів. При цьому науковця виокремлює в рамках витратного 
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підходу наступні три методи: оцінювання за відновною 

вартістю активів (витратний підхід); розрахунок чистих 

активів;  розрахунок ліквідаційної вартості. В свою чергу на 

думку В.Є. Хаустова, О.І. Матюшенко [11], витратний підхід 

включає п’ять методів, та розглядає вартість підприємства з 

точки зору понесених витрат, при цьому балансова вартість 

активів та зобов’язань підприємства, як правило, не відповідає 

ринковій вартості, тому постає необхідність в її коригуванні. 

Зокрема, вчені, в контексті витратного підходу, виокремлюють 

п'ять наступних методів, а саме: метод надлишкового 

прибутку; метод чистих активів; метод прямого відтворення; 

метод заміщення; метод ліквідації. 

Базою у витратному (майновому) підході є наступна 

формула: 

,' язанняЗобовАктивикапіталВласний           (5.1) 

Висновки. Вважаємо за доцільне при оцінці вартості 

сільськогосподарського підприємства за даними першої форми 

актуарної управлінської звітності – Актуарного звіту про 

фінансовий стан (форма №1-а) застосовувати метод чистих 

активів. 

Метод чистих активів застосовується у випадках, коли 

компанія володіє значними матеріальними активами; 

очікується, що компанія як і раніше буде діючим 

підприємством. 

Чисті активи – це величина, яка визначається шляхом 

вирахування із суми активів акціонерного товариства, 

прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, при йнятих 

до розрахунку [28]. Застосування методики чистих активів 

ґрунтується на аналізі фінансової звітності. Вона є 
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індикатором фінансового стану підприємства на дату оцінки, 

дійсної величини чистого прибутку, фінансового ризику та 

ринкової вартості матеріальних і нематеріальних активів.  

У дослідженнях О.А. Лаговської знаходимо, що за 

методом  чистих  активів вартість підприємства визначається  

як  різниця  між переоціненою  (ринковою,  справедливою)  

вартістю активів  (як  матеріальних,  так  і  нематеріальних)  та 

поточною вартістю зобов’язань (як відображених у  

фінансовій звітності, так і умовних), даний метод ігнорує 

вартість доходів, грошових потоків та є цінним лише в тому 

випадку, якщо результати, отримані внаслідок застосування 

методів дохідного підходу, є меншими,ніж вартість чистих 

активів [12, c. 395]. 

Розрахунок методом чистих активів включає наступні 

етапи: визначається обґрунтована ринкова вартість 

нерухомого майна підприємства; оцінюється ринкова вартість 

машин і обладнання; розраховується вартість нематеріальних 

активів; оцінюється ринкова вартість фінансових вкладень (як 

довгострокових, так і короткострокових); товарно-матеріальні 

запаси переводяться в поточну вартість; оцінюються витрати 

майбутніх періодів; оцінюється дебіторська заборгованість; 

зобов’язання підприємства переводяться в поточну вартість; 

визначається вартість власного капіталу шляхом врахування з 

обґрунтуванням ринкової вартості суми активів поточної 

вартості всіх зобов’язань [1].  
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§3.3 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МОРСЬКИХ СУДЕН:

НОВА РЕАЛЬНІСТЬ ТА ВІЗІЯ МАЙБУТНЬОГО 

Вступ. Сьогодні майже 90% світової торгівлі здійснюється 

завдяки міжнародним морським перевезенням [1]. Світовий флот 

налічує близько 95 тис. торговельних суден [2].  

Навколишній світ постійно змінюється. Глобальні 

тренди породжують нові можливості для перетворень 

промисловості, економіки й суспільства. Ті країни, міста, 

компанії, персони, які враховували ці мегатренди, досягли 

успіху. Тому корисно дослідити контури нової реальності та 

візію майбутнього щодо морських суден. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми теорії і 

практики розвитку в економіці країни знайшли відображення у 

роботах вчених – Н.В. Афанасьєва,  А.Е. Воронкової, 

А.П. Гречан, С.М. Ілляшенка, Л.І. Федулової та ін. Серед 

вчених, що досліджували проблему інновацій, слід відзначити 

Д. Бессанта, П. Друкера, В. Мединського, К. Павітта, 

М. Портера, Б. Санто, Б. Твісса, Д. Тідда, В. Хіпеля, Ю. Яковця 

та ін. Науковими дослідженнями охоплено переважно питання, 

що стосуються інноваційного розвитку країни, регіону, 

підприємства, але недостатньо приділено уваги безпосередньо 

морським торговельним суднам. 

Метою дослідження є аналіз та систематизація напрямків 

інноваційного розвитку морського транспорту у світі, що 

дозволить оцінити нову реальність та візію майбутнього, 

встановити необхідні зміни та компетентності, аби завчасно 

готуватись до них вітчизняним пароплавствам, 

судновласникам, морським портам, а також нинішнім і 

майбутнім морським офіцерам аби не потрапити до глибокої 

кваліфікаційної   ями,   бути   затребуваними на міжнародному 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

132

ринку праці. 

Теоретичною і методологічною основою дослідження є 

діалектичний метод пізнання, комплексний та програмно-

цільовий підхід. Важливим у проведенні дослідження було 

пізнання об’єкту на основі системного підходу, що надало 

можливість у взаємозв’язку проаналізувати сильні і слабкі 

сигнали ринку та систематизувати основні напрямки 

інноваційного розвитку морського транспорту. Методи 

порівняння та монографічний використано при визначенні 

технічних варіантів інноваційного розвитку, історико-логічний 

метод – при аналізі розвитку різних типів суден.  

Для всебічного аналізу і прогнозування напрямків 

інноваційного розвитку морського транспорту у світі 

використано методологію Форсайт (Foresight – передбачення, 

погляд у майбутнє), яка концентрує увагу на великих 

проблемах таким чином, аби технологічний прогноз 

прив'язувався до сценаріїв вирішення конкретного завдання 

заради майбутнього на користь суспільства. 

Форсайт дозволив зазирнути у майбутнє розвитку 

технології, економіки і суспільства з метою визначення 

напрямків інноваційного розвитку морського транспорту, від 

застосування яких можна очікувати на ефект декаплінгу – 

вагомих економічних і соціальних вигод та зростання за 

умови зменшення екологічного навантаження на навколишнє 

середовище. Проведено опитування експертів-судноводіїв, 

суднових механіків, електромеханіків, а також зацікавлених 

груп, пов'язаних з тематикою дослідження – представників 

суднобудівного заводу, ДП «Херсонський морський 

торговельний порт» на підставі ромбу Форсайту, описаного 

Л.І. Федуловою, вершинами якого є ключові фактори, що 

забезпечують   успіх    роботи    з     фахівцями:    креативність,  
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експертні знання, взаємодія, доведеність (рис. 1) [3, с. 119]. 

Рис. 1. Ромб Форсайту для аналізу напрямків 

інноваційного розвитку морського транспорту у світі 
Джерело: Складено автором за [3, с. 119] 
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Форсайтні дослідження покладено в основу активного 

конструювання майбутнього контейнерного судноплавства, 

спорудження підводних вантажних суден тощо. 

Транспортну галузь відносять до базових галузей 

економіки держави. На сьогодні стан вітчизняної транспортної 

галузі не сприяє ефективній реалізації курсу України на 

євроінтеграцію. Однією з причин критичного рівня розвитку 

транспортної галузі стала технічна відсталість, що загрожує 

вже не тільки виконанню її соціально-економічних функцій, 

але й національним інтересам [4]. 

Підвищення ефективності та якості надання послуг 

морського транспорту дозволить підвищити його 

конкурентоспроможність, стимулюватиме український 

експорт і сприятиме розвитку внутрішнього виробництва та 

міжнародної торгівлі. 

Основними світовими тенденціями інноваційного 

розвитку морського транспорту є: 

− збільшення лінійних розмірів морських суден

(контейнеровозів з метою зменшення експлуатаційних витрат 

судна та круїзних суден – для підвищення рівня 

комфортабельності при наданні послуг мандрівникам); 

− використання паливно-економічних та екологічних

морських суден для зменшення вмісту сірки, азоту, вуглецю в 

бункері; 

− використання LNG (Liquefied natural gas – 

скрапленого природного газу) в якості суднового палива з 

метою скорочення шкідливих викидів з суден; 

− застосування альтернативних джерел енергії (аміаку,

водню, біопалива, метанолу, сонця, вітру, води) задля 

скорочення викидів забруднюючих речовин з суден; 
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− використання «повітряних мастил», нанопокриттів

для зменшення тертя підводної частини корпусу судна та 

витрат палива у процесі транспортування вантажів; 

− покращення аеродинаміки завдяки конструктивним

трансформаціям судна (сферична форма носу судна, плавні 

обводи корпусу і ефективна пропульсія забезпечать економію 

у 15 – 25% на кожний TEU – twenty-foot equivalent unit); 

− контейнерне судноплавство: для прискорення 

розвантаження використовуватимуться спеціально розроблені 

водонепроникні резервуари, які викидатимуться за борт 

вантажного судна на рейді, а далі буксири доставлятимуть їх 

до пірсу; 

− застосування композитних матеріалів, зниження

металоємності суден; 

− спорудження підводних суден;

− використання високотехнологічних та ергономічних

транспортних засобів, інтелектуальних транспортних систем, 

інформаційних технологій, електронного документообігу, 

перетворення суден на плаваючі центри обробки даних; 

− покращення безпечності транспортних засобів 

завдяки впровадженню безпілотного управління судном та ін. 

Розглянемо детальніше основні напрямки інноваційного 

розвитку морського транспорту у світі. 

Судновласники постійно намагаються знайти шляхи 

зменшення собівартості перевезення вантажів морськими 

шляхами. З метою одержання ефекту масштабу при 

спорудженні багатьох типів суден вдавались до збільшення 

лінійних параметрів. Проте для певних типів суден досягнуто 

критичний рівень дедвейту. Так, найбільші у світі танкери 

дедвейтом понад 500 тис. т будували у 70-х роках ХХ століття, 

нині сучасний танкер має дедвейт до 300 тис. тонн. 
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Найбільший у світі рудовоз «Berge Stahl» дедвейтом 365 тис. т 

побудовано у 1986 році, а наступні, більш сучасні судна, 

мають валову вантажопідйомність лише до 300 тис. тонн. 

Дедвейт найбільшого у світі балкера «Hyandai Giant» (1985 р. 

побудови) дорівнював 260 тис. т, а найбільших сьогодні – до 

200 тис. тонн. У середині 70-х років ХХ століття будували 

лісовози дедвейтом 50 тис. т, але вони виявилися занадто 

великі для даного вантажу, стандарти на великі судна для 

перевезення лісових вантажів тепер не перевищують 40–45 

тис. тонн. Такі вимоги ринку пояснюються тим, що 

збільшується час для накопичення вантажів та обробки суден, 

неможливістю багатьох морських портів обробляти судна з 

великим дедвейтом, заглибленням та ін. 

Досі зберігається економічна доцільність «гігантоманії» 

при спорудженні контейнеровозів та круїзних суден. Майже 

щороку зі стапелів сходять контейнеровози з місткістю, яка 

безперервно збільшується. Так, 25 травня 2020 р. через 

Суецький канал пройшов найбільший у світі на даний момент 

контейнеровоз HMM Algeciras (довжина судна 400 м; ширина 

– 61,0 м; висота борта – 33,2 м; заглиблення – 16 м; місткість –

23 964 TEU) [5].

Світовий круїзний флот також має зростаючий тренд. За 

прогнозами у 2022 р. він налічуватиме 367 круїзних суден 

місткістю 640,5 тис. пасажирів [6, с. 24]. Завдяки розробці та 

впровадженню нових маршрутів на основі аналізу інтересів 

мандрівників швидкими темпами збільшується чисельність 

морських круїзних туристів. Тому морський круїзний флот не 

досяг меж лінійних розмірів і продовжує їх збільшувати. 

На морських круїзних суднах завдяки впровадженню 

різноманітних інноваційних програм організації дозвілля 

туристів удосконалюються конструкції, ускладнюється 
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інфраструктура з метою підвищення рівня їх 

комфортабельності. 

Круїзна індустрія сприяє розвитку пов'язаних з нею 

галузей, що покращує соціально-економічне становище 

регіону та країни. Україна має колосальний потенціал для 

розвитку круїзного туризму завдяки наявності водних шляхів 

сполучення, сприятливому клімату, багатій та різноманітній 

історико-культурній спадщині. Проте круїзний туризм в 

Україні суттєво відстає від загальносвітового рівня розвитку. 

Тому Україна, використовуючи світовий досвід організації та 

розвитку круїзів, може розвивати цей напрямок бізнесу, 

створюючи нові робочі місця та заробляючи, таким чином, 

кошти для підвищення добробуту своїх громадян. 

Морський транспорт залишається одним з найбільш 

ефективних, економічних та екологічних способів 

міжконтинентального переміщення вантажів. Тому розглянемо 

накопичений світовий досвід та проєкти щодо напрямків 

одержання ефекту можливого декаплінгу на морських суднах. 

Датська проектна організація Knud E. Hansen A/S у 

співпраці зі світовим лідером в області енергосистем ABB 

розробили концепт економічного фідерного контейнеровоза 

місткістю 2000 TEU. Довжина концепту становить 172 м, 

ширина – 30 м, дедвейт –18 300 т (характерно для суден класу 

«Бангкок-макс»). Головними його особливостями є: економія 

палива, зменшення шкідливого впливу на екологію, низький 

обсяг баластної води, можливість експлуатації судна в режимі 

«тихого ходу», широкий діапазон «оптимальних» швидкостей 

ходу, а також підвищена контейнеромісткість, включаючи 

підвищену частку рефконтейнерів. Незвично влаштована 

рушійна частина судна забезпечить високу маневреність і 

усуне необхідність у послугах портового буксира, що 
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сприятиме зменшенню експлуатаційних витрат судна. Завдяки 

середньому розташуванню вузької надбудови досягатиметься 

не тільки значно кращий огляд з містка, але й на 15% 

збільшиться контейнеромісткість. У підсумку, висока 

контейнеромісткість у поєднанні з плавними обводами 

корпусу і ефективною пропульсією забезпечить економію 

майже 15 – 25% на кожний TEU [7]. 

Світові тенденції розвитку свідчать, що морський 

транспорт стає більш енергозберігаючим та «зеленим», 

безпечним і дружнім до споживача та навколишнього 

середовища. Зокрема, вуглецеві викиди на морських суднах 

складають лише 3% від загального обсягу викидів, на 

легковому автотранспорті – 6%, на вантажних автомобільному 

і залізничному – 4% [8]. 

Занепокоєння екологів викликають шкідливі викиди з 

суднових енергетичних установок – оксидів сірки, азоту та 

вуглецю. Негативний вплив морського транспорту на 

навколишнє середовище наразі є досить актуальною 

проблемою для людства. Наслідки впливу позначатимуться не 

тільки на нинішніх поколіннях, а й на майбутніх у разі, якщо 

не вжити негайних заходів щодо зниження шкідливих викидів 

в атмосферу або загалом усунення самого впливу.  

Основними забруднювачами атмосферного повітря є 

дизелі і котли морських суден, які досі залишаються найбільш 

ефективними в енергетичному сенсі. Так, при згорянні 1 кг 

дизельного пального виділяється 80-100 г токсичних 

компонентів (20-30 г оксиду вуглецю (II), 20-40 г оксидів 

азоту, 4-10 г вуглеводнів, 10-30 г оксидів сірки, 0,8-1,0 г 

альдегідів, 3-5 г сажі). Маючи менші порівняно з бензиновими 

двигунами викиди СО і вуглеводнів, відпрацьовані гази 

дизелів мають достатньо високу токсичність через підвищений  
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вміст оксидів азоту, оксидів сірки, сажі і альдегідів. 

У процесі експлуатації суднових енергетичних установок 

(СЕУ) в атмосферу викидаються випускні гази головних 

двигунів і котлів, токсичність яких визначається сортом 

палива та умовами його згоряння. Наприклад, застосування 

важких сірчаних палив, з одного боку, сприяє зменшенню 

експлуатаційних витрат на паливо, а з другого – призводить до 

підвищення забруднення навколишнього середовища сірчаним 

ангідридом, збільшення зносу, кількості відмов СЕУ тощо. 

Міжнародна морська організація (IMO) оголосила 

боротьбу з парниковими газами в рамках міжнародного 

торгового мореплавства. Першим етапом стала заборона на 

використання високосірчаних мазутів як палива для суднових 

дизелів. ІМО виокремила райони SECA (Sulfur Emission 

Control Area) та ECA (Emission Control Area) – це акваторії 

Балтійського моря та Північного моря, північноамериканська 

зона (охоплює визначені 200-мильні прибережні зони США та 

Канади), Карибського моря США (навколо Пуерто-Ріко та 

Віргінських островів США), де заборонено використання 

високосірчаного палива. У 2015 р. введено в дію обмеження на 

вміст сірки в 0,1% для суден у спеціальних зонах контролю 

викидів – SECA, ECA. При виході з таких районів судна 

можуть переходити на використання звичайного мазуту. У 

перспективі планується введення ще кількох зон по всьому 

світу: райони Австралії, Середземного і Баренцового морів, 

узбережжя Норвегії, в Арктичному регіоні, що стане суттєвим 

викликом для морської галузі. 

Судноплавні компанії опинились перед вибором щодо 

використання суднового палива. Більшість з них почали 

шукати різні варіанти низькосірчаних сумішей у 

бункерувальних хабах, намагаючись знайти найдешевше 
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паливо з необхідними параметрами. Компанії з великими 

фінансовими можливостями для суден, де підходив термін 

докування, встановлювали скрубери, які очищають вихлоп від 

сірки і дозволяють офіційно мати в танках заборонений мазут 

із вмістом сірки понад 0,5%. Деякі судновласники запровадили  

обидва варіанти відразу: за наявності дешевої альтернативи – 

судна працюють на ній, скрубер відключений, у разі 

відсутності такої – використовують дешевий високосірчаний 

мазут і запускають фільтр для очищення. Так, звичайно, 

вигідніше, оскільки скрубер дорожчий не тільки щодо 

установки, але й в експлуатації – необхідно постійно міняти 

недешеві фільтри та оплачувати прийом відходів [9]. 

Отже, для вирішення проблеми зниження шкідливих 

викидів з суден існують такі шляхи: 

1) перемикання на низькосірчане дизельне паливо у

районах SECA, ECA, що зручно та вимагає незначних 

вкладень, проте призводить до збільшення експлуатаційних 

витрат через велику вартість зазначеного дизпалива, необхідна 

наявність такого палива на ринку та відбувається зростання 

витрат мастила на змащення суднових механізмів; 

2) постійна робота судна на низькосірчаному дизельному

паливі (MGO) також має певні переваги – зручно, не треба 

перемикатись, але викликає значне зростання експлуатаційних 

витрат через високу вартість палива (вартість MGO майже у 

2,6 рази більша, ніж на важкий судновий мазут HSFO), а також 

здорожчання ремонтних робіт через малу в'язкість і 

виникнення сухого тертя; 

3) Upgrade дизелів для роботи на LNG – гарне рішення,

бо обсяги шкідливих викидів (оксидів азоту та сірки) значно 

нижчі, ніж при використанні конвенційного палива. Експерти 

відзначають дві основні переваги використання LNG: 
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екологічність (зниження викидів оксидів сірки практично на 

100%, оксидів азоту – на 85%, вуглекислого газу – на 20% і 

твердих частинок – на 100%) та економічність (енергетичні 

показники LNG на 20% економічніші за масою, ніж важке 

суднове паливо, і на 15% менше, ніж дистиляти), що вигідно 

для нових суден, але вимагає високих інвестицій, наявності 

LNG–заправок [10]; 

4) установка систем гідроочищення з доведенням

високосірчаного палива до необхідних параметрів 

характеризується зручністю, відсутністю потреби у переході 

на використання іншого палива, але вартість подібної 

переробки призведе до значного подорожчання суднового 

палива; 

5) установка систем очищення вихлопних газів від сірки і

двоокисів азоту за допомогою скруберів забезпечує 

можливість використовувати важке паливо з високим вмістом 

сірки в будь-яких районах. Однак цей варіант потребує 

значних інвестицій та має високі експлуатаційні витрати (існує 

проблема очищення скрубера від накопиченої сірки; не у всіх 

портах є установки для прийому відходів скрубера, прийом 

відходів доводиться оплачувати; зростає кількість портів і 

територіальних вод, де застосування скруберів відкритого типу 

заборонено), окупність проєкту залежить від різниці цін на 

легке і важке паливо [2]. 

Комітет IMO з охорони морського середовища (Marine 

Environment Protection Committee) розглядає поправки, 

відповідно до яких судна отримають категорії A, B, C, D, E 

відповідно до Індекса енергоефективності для існуючих суден 

(EEXI – Energy Efficiency Existing Ship Index), залежно від 

змісту вихлопів двигунів. Чим нижче категорія – тим менше 

преференції ринку. Судна, які отримали категорії D і E, 
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зобов'язані надавати план підвищення ефективності для 

переходу спочатку до категорії С. Новий сертифікат 

видаватиметься під час першого після 31 грудня 2022 року 

сюрвея. Для отримання сертифікату судно має мати схвалений 

План управління енергетичною ефективністю судна (SEEMP). Всі 

прийняті поправки набудуть чинності у 2022 і 2023 роках [9]. 

У світі спостерігається неухильне зростання споживання 

традиційного палива, тому його видобуток стає більш 

складним і витратним. Найбільш далекоглядні судновласники 

намагаються зовсім відійти від використання вуглеводнів в 

якості суднового палива у перспективі. Вихід із ситуації 

полягає у використанні альтернативних джерел енергії. І тут 

існує кілька варіантів. 

Бункерування морських суден LNG є одним з можливих 

шляхів витискання з паливного ринку вуглеводів. Переходити 

з мазуту і суднового дизеля на LNG судновласників змушують 

двома шляхами: підвищенням вимог до вмісту сірки у 

судновому паливі та зменшенням викидів парникових газів. 

IMO поставила високі цілі щодо декарбонізації, котра 

проводитиметься у два етапи – зі скорочення викидів 

забруднюючих речовин з суден, таких як оксиди азоту (NOx) і 

сірки (SOx) мінімум на 40% до 2030 року (І етап), на другому 

етапі (до 2050 року) передбачено їх зменшення до 50% 

порівняно з рівнем 2008 року [2]. 

Наразі у світі повністю на LNG працюють 175 суден, ще 

майже 350 суден перебувають на стадії замовлення, 

будівництва або здачі в експлуатацію. Серед типів суден, що 

працюють на LNG, домінують пороми, ролкери і 

контейнеровози, які обслуговують регулярні лінії. Разом з 

офшорними суднами вони склали до 60% флоту. 

Експерти  вважають,  що щороку у світі додаватиметься в 
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середньому 255 суден, що працюватимуть на LNG, і до 2030 р. 

їх кількість перевищить 3 тис.  

Разом з високою екологічністю експерти відзначають 

можливі проблеми щодо використання LNG в якості 

суднового палива: 

− необхідність кріогенного зберігання (зріджений газ

зберігається при температурі –163оС), 

− відсутність відповідної підготовки суднової команди,

− зменшення місця на борту судна порівняно зі

звичайними бункерами (у випадку з контейнеровозами при 

переобладнанні судна під бункерування LNG втрачається 3%), 

− відсутність необхідної інфраструктури постачання

LNG: потрібні заводи зі скраплення газу, невеликі термінали, 

розподільні мережі, сховища, заправники LNG. 

Цінова політика продавців скрапленого газу значною 

мірою визначатиме окупність інвестицій на модернізацію 

суден. Так, якщо ціна скрапленого газу дорівнюватиме цінам 

на мазут, переобладнання окупиться за 3–5 років, якщо газ 

коштуватиме дорожче за мазут, термін окупності зросте до 15 

років. За розрахунками судна на LNG потребують на 20% 

більше інвестицій, ніж традиційні судна, проте ця різниця 

може бути компенсована більш низькими цінами на паливо. 

LNG розглядається як вирішення проблеми зі скорочення 

шкідливих викидів на найближче майбутнє, хоча домогтися 

50% скорочення за допомогою лише LNG досить складно. 

Тому розглядається варіант додавання до LNG біогазу [2]. 

Паливом майбутнього називають аміак та за 

довгостроковим прогнозом до 2070 року вважають його 

лідером серед альтернативних джерел енергії, тоді як за 

прогнозом до 2050 року відбудеться перехід до газів (30%) і 

сумішей  з  дуже  низьким  або  нульовим  вмістом вуглецю, де  
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також переважатиме аміак [9]. 

Провідні компанії морської галузі Японії об'єдналися в 

Японську водневу асоціацію (Japan Hydrogen Association), яка 

має на меті впровадження водневого палива у промисловість 

країни і всього світу. Вони вбачають найбільш перспективним 

розвиток водневих батарей як джерела енергії. Норвезька 

Enova інвестує проєкт Topeka зі створення суден, що 

працюють повністю на водні з нульовим вихлопом. Йдеться 

про два каботажних ролкера для обслуговування офшорних 

баз постачання уздовж узбережжя країни. Вони також 

перевозитимуть водень для заправних станцій, з яких місцеві 

пороми та інші судна зможуть отримувати водень як паливо, 

готове до використання [9]. 

У листопаді 2020 р. стало відомо, що концерн 

Volkswagen уклав договір з виробником біодизеля GoodFuels 

про постачання біопалива для зафрахтованого концерном 

автомобілевоза. Біопаливо отримують шляхом нескладної 

обробки рослинних масел спиртом (наприклад, дешеве рапсове 

або пальмове масло плюс дешевий метанол). Нове паливо 

використовуватиметься без змішування із звичайним дизелем і 

за прогнозами забезпечить зниження викидів вуглекислого 

газу на 85%, а сірки зовсім не буде. VW вже обирає ще одне 

судно для переобладнання на біодизель. Компанія GoodFuels 

пропонує два види біопалива: біодистилят MD1-100 і біомазут 

MR1-100, гарантуючи для обох нульовий викид сірки і 

зниження вуглекислого газу у вихлопі на 90% [9]. 

Альянс компаній Hyundai Mipo Dockyard, MAN Energy 

Solutions і Methanol Institute оголосили про створення судна з 

двигуном, що працює на метанолі. Метанол – дешеве паливо, 

«деревний спирт», який є в достатній кількості в усьому світі, 

зокрема  майже  у  всіх  великих  портах.  IMO  оцінює його як 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

145 135

четвертий найбільш важливий вид морського палива. 

Метанол дозволяє судновласнику виконати вимоги IMO 

NOx Tier III: вихлоп зовсім не містить сірки, а вуглекислого 

газу – на 15% менше, ніж звичайний судновий мазут. Більш 

того, двигун також може працювати і на низькосірчаних 

марках IFO, MGO і MDO, перемикаючись на них і назад на 

метанол абсолютно безболісно, причому обидві системи 

абсолютно ізольовані, з окремими паливними і витратними 

танками і окремими маніфолдами для бункерування. Робоча 

швидкість судна за проєктом – 14,5 вузли, запасу метанолу 

достатньо на перехід близько 17,4 тис. морських миль, а також 

додатково 21,9 тис. морських миль – на запасі мазуту, ємності 

вантажних танків – 54 тис. м3, що лише на 300 м3 менше 

звичайного теплохода [9]. 

Фінська компанія Deltamarin представила проєкт нового 

контейнеровоза Kielmax серії C. Delta, кращого в своєму класі 

контейнеровоза з точки зору вантажопідйомності, 

маневреності та економії палива. Модель C. Delta 2100 

працюватиме на LNG з можливістю використання 

альтернативних видів палива. Контейнеровоз матиме чотири 

вантажних трюми. Місткість судна складає 2,1 тис. TEU, 

кількість рефрозеток – 450. Довжина судна становить 179,4 м, 

ширина – 31 м, дедвейт – 18,5 тис. т, заглиблення – 8,5 м. 

Розміщення контейнерів передбачено як на палубі, так і в 

трюмах. Вантажний простір судна оптимізовано для 

розміщення 40-футових контейнерів, причому контейнери зі 

збільшеною висотою можна розмістити як на палубі, так і в 

трюмах – без втрати слотів. Велика кількість рефрозеток 

дозволяє раціонально розміщувати вантаж та уникати зайвих 

перестановок контейнерів [11]. 

Енергія   вітру    з   давніх    часів    використовується    на 
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морських суднах. Наразі існує кілька варіантів використання 

енергії вітру – летюче вітрило, роторне вітрило, жорсткі 

вітрила, суміщені з сонячними панелями та ін. 

Beluga SkySails було першим у світі комерційним 

судном, яке використовувало для економії палива летюче 

вітрило, що випускалося висотою у сотню метрів і мало 

комп'ютерне управління. За підрахунками конструкторів 

судно, розвиваючи повний хід з меншим навантаженням на 

двигун, скорочувало витрати палива на 10–14%, що 

забезпечувало економію на витратах пального майже 1–1,5 

тис. дол. на день, а також кількість шкідливих викидів в 

атмосферу на 20%. 

Компанія Wallenius Wilhelmsen провела онлайн–

презентацію проєкту «Orcelle Wind» – автомобілевозу, який 

також працюватиме від енергії вітру, але запропонована зовсім 

інша конструкція використання енергії вітру. Використання 

вітрил дозволяє підхоплювати повітряні потоки і сприяти руху 

судна. Завершити проектування автомобілевоза планують у 

2022 році, а здати в експлуатацію – у 2025 р. Місткість 

автомобілевоза складе 7 тиc. одиниць. Крім легкових автівок, 

судно зможе перевозити важку техніку та негабаритні вантажі. 

Максимальне навантаження на рампу складатиме 150–200 т. 

Довжина судна – 220 м, ширина – майже 40 м, середня 

швидкість під вітрилами дорівнюватиме 10–12 вузлам. Але її 

можна буде збільшити, скориставшись додатковими 

енергетичними установками. Висота вітрил – 100 м, які у разі 

потреби можуть складатися удвічі. Використання на судні 

«Orcelle Wind» енергії вітру дозволить скоротити атмосферні 

викиди на 90% [12]. 

У Німеччині з 2010 року працює вантажне судно E-Ship 1 

дедвейтом 10 тис. т, оснащене чотирма такими турбовітрилами 
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і двома гребними гвинтами. Роторне вітрило або турбовітрило 

– це порожній циліндр, який при обертанні під тиском вітру

створює рушійну силу, причому якщо вітру немає, то можна

піддувати його зсередини. Роторні вітрила дають значну

економію енергії, беручи на себе частину енерговитрат щодо

руху судна. Так, при потужності на валу 2769 кВт, не

запускаючи турбовітрила, судно рухалося зі швидкістю 14,3

вузла, а з задіяними вітрилами при тій же потужності на валу –

зі швидкістю 16,7 вузла [9].

У листопаді 2020 р. стало відомо, що Anemoi Marine 

Technologies разом з Shanghai Merchant Ship Design and 

Research Institute (SDARI) під загальним наглядом Lloyd's 

Register об’єднались для створення проєктів різних типів суден 

з турбовітрилами, включаючи балкери дедвейтом від 85 до 210 

тис. т, мегарудовоз дедвейтом 325 тис. т, а також танкери – 

Афрамакс дедвейтом 114 тис. т, MR-танкер (medium range) 

дедвейтом 50 тис. т і супертанкер (VLCC) [9]. 

Компанія Yara Marine Technologies, яка є лідером з 

розробки і впровадження технологій скорочення викидів у 

морській галузі, розробила технологію жорстких вітрил, що 

дозволить підвищити ефективність судна і забезпечити 

економію палива до 30% [13]. 

Концепт «Eco Marine Power» (Японія) заснований на 

використанні жорстких вітрил, суміщених з сонячними 

панелями. Встановлений на індивідуальній щоглі жорсткий 

парус Energy Sail автоматично «ловить вітер», розвертаючись 

у потрібному напрямку, щоб забезпечити судно рухом. 

Одночасно встановлені на вітрилі сонячні елементи подають 

електрику бортовим споживачам, що знижує навантаження та 

витрати палива електричними генераторами [14]. 

Під  час  шторму   або  коли  судно  знаходиться  в порту, 
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вітрила складаються. Електроенергія, вироблена сонячними 

панелями, може бути накопичена в акумуляторних батареях і 

використана на стоянках. Модифікована версія Energy Sail 

допускає їх використання і в горизонтальному положенні. 

Жорсткі вітрила розробляються з урахуванням мінімального 

обслуговування і експлуатації у важких погодних умовах. 

Вони з успіхом зможуть протистояти сильному вітру і високій 

вологості. 

Розрахунки Eco Marine показують, що річна економія 

палива при використанні може скласти до 20% [9]. Конкретні 

розміри економії залежать від виду палива і способу його 

використання. Наприклад, на електроходах – суднах 

оснащених електричними двигунами, витрати палива можуть 

бути знижені на 40%. З огляду на величезні витрати палива 

морськими суднами, така економія може призвести до 

значного зниження викидів парникових газів в атмосферу. 

Крім того, Energy Sails забезпечують точне управління на 

низьких швидкостях руху, що важливо в портах і бухтах. 

До альтернативних джерел відносять також енергію 

хвиль. Створено концепт судна – риби, в якому між головним 

корпусом і бічними спонсонами проходять дванадцять 

горизонтальних рухливих плавців-крил, що утилізують 

енергію хвиль, коли машина йде під вітрилами або стоїть на 

якорі. Але ці  крила можуть виступати в якості рушія – в цьому 

випадку їх силовий привід працює від корабельної 

енергетичної мережі. Так що судно рухається подібно до риби 

– за рахунок коливань плавників.

За оцінками експертів, на Балтиці, де висота хвиль у 

літній період складає 1 м, коефіцієнт корисної дії існуючих 

гідрохвильових енергетичних установок плавникового і 

поплавкового типу дорівнюватиме 0,35. Тому плавники 
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можуть бути використані лише як додаток до базових двигунів 

внутрішнього згоряння судна. Крім того, зовнішнє 

розташування плавників може привести до пошкодження 

високими хвилями, посадки судна на мілину. 

Ведуться розробки сонячних батарей, що покривають 

більшу частину корпусу судна, які можуть бути прибрані при 

виконанні вантажених робіт в порту. Акумульована сонячна 

енергія зберігається в літій-іонних батареях великої 

потужності і може бути використана у будь який час.  

У 2022 році суднобудівний завод Kawasaki Heavy 

Industries спустить на воду перший в своєму класі танкер e5, 

який працюватиме тільки на літій-іонних батареях. Контракт 

на установку акумуляторів отримала компанія Corvus Energy. 

Судно e5 здійснюватиме перевезення дизельного палива для 

заправки інших вантажних суден у Токійській затоці. Танкер 

обладнають акумуляторами на 3,5 мегават-години, що 

приблизно у 40 разів більше, ніж у Tesla Model S. Зарядна 

станція розташовуватиметься на березі [15]. 

Компанія Corvus Energy вже встановила батареї майже на 

400 суднах, чверть з яких повністю електричні. Більшість з них 

– пасажирські та автомобільні пороми, що курсують по

норвезьких фіордах, де судновласники стикаються з

жорсткими обмеженнями на викиди CO2 та токсичних газів

(діоксиду сірки і оксиду азоту). Японський танкер – це перше

повністю електричне вантажне судно Corvus [15].

Батарея танкера e5 досить велика для сучасних 

електричних суден. Так, на 80-метровий контейнеровоз Yara 

Birkeland поставлять акумулятори на 9 МВт-годин для всіх 

двигунів, спуск на воду запланований на кінець 2021 року. 

Corvus також обладнує батареями на 10 МВт-годин круїзний 

лайнер AIDA Perla, розрахований на 330 пасажирів.  
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Завдяки зростанню попиту на електромобілі акумулятори 

значно подешевшали. Середні ціни на батарейні блоки 

становили близько 140 доларів за кіловат-годину у 2020 році 

порівняно з 670 доларами у 2013 році. Очікується, що до 2023 

року ціни дорівнюватимуть 100 доларів за кіловат-годину [10]. 

Прагнення ІМО скоротити до 2050 року викиди на 50% 

порівняно з 2008 р. стимулює інвестувати не тільки в 

акумулятори, але і в більш чисте паливо – рідкий водень.  

У 2019 році спустили на воду в порту Кобе (Японія) 

перший у світі танкер для транспортування рідкого водню. 

Танкер Suiso Frontier призначений для перевезення морськими 

шляхами великих обсягів рідкого водню, охолодженого до –

253°C. Таким чином, Японія планує імпортувати рідкий 

водень від виробника в Австралії [21]. Норвежці повідомили, 

що будують судно для бункерування рідким воднем місткістю 

9 тис. м3. В Австралії компанія Global Energy Ventures (GEV) 

розробила проєкт танкера для перевезення рідкого водню. 

Загалом завдяки розвитку технологій паливних елементів, 

GEV має намір зробити ставку на двигуни, що працюють на 

рідкому водні [16].  

1 лютого 2021 року Corvus Energy оголосила про початок 

розробки систем водневих паливних елементів для суден, які 

вона об'єднає з літій-іонними батареями. Компанія 

планує продемонструвати першу комбіновану систему 

до 2023 року [15]. 

Компанія Stena Bulk (Швеція), представила концепцію 

електричного модульного гібридного балкера InfinityMAX для 

екологічно чистих перевезень і поліпшення портових операцій, 

який планується ввести в експлуатацію у 2030 – 2035 рр. [17]. 

Кожна модульна вантажна одиниця InfinityMAX за проектом є 

повністю ізольованою та самодостатньою щодо використання 
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енергії: з вітряними турбінами і сонячними батареями, що 

виробляють необхідну для внутрішніх систем електроенергію. 

InfinityMAX буде використовувати водень в якості суднового 

палива і вітряні турбіни для вироблення додаткової енергії. 

Необхідно звернути увагу, що модульні блоки судна 

спроектовані так, щоб їх можна було вивантажувати за 

межами портів і піднімати буксирами. Балкер InfinityMAX 

буде напівавтономним і задовольнятиме безпечність та 

ефективність операцій. 

Скорочення парникових викидів необхідно для боротьби 

з парниковим ефектом і глобальним потеплінням клімату, який 

загрожує людству катастрофічними наслідками. Провідні 

суднобудівні компанії Японії, США, Швеції та ін. країн мають 

концепти екологічно чистих суден, які можуть ефективно 

працювати і не завдавати шкоди навколишньому середовищу. 

Однією з таких розробок є концепт «NYK Super Eco Ship 

2050» (довжина – 199,9 м, ширина – 49 м)  – екологічно чисте 

судно з інноваційною структурою і прогресивною 

технологією, заснованою на використанні альтернативних 

джерел енергії [18]. 

«NYK Super Eco Ship 2050» є унікальним і надзвичайно 

важливим концептом, оскільки містить безліч інноваційних 

рішень: знижена вага корпусу, оптимізована його форма, 

підвищена ефективність рухової системи, забезпечена 

енергозбереженість та цифровізація, передбачено 

використання сонячної енергії та водню, що забезпечить 

скорочення викидів CO2 на 100% і, таким чином, дозволить 

створити судно з нульовим рівнем шкідливих викидів [18]. 

Зменшення ваги судна забезпечується шляхом 

застосування нових, більш легких матеріалів: високоміцної 

сталі, різних сплавів і композитів; нових конструктивних 
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рішень у вигляді закритого корпусу; спрощення машинного 

обладнання за рахунок переходу на паливні елементи; технічне 

обслуговування відбуватиметься за допомогою цифрових 

двійників – технології, яка дозволяє аналізувати фізичні умови 

в реальному часі з наземних офісів, запобігати нещасним 

випадкам і забезпечувати оптимальне технічне 

обслуговування. 

Для зниження опору тертя підводної частини корпусу 

судна розробляють нанопокриття, в основу якого покладено 

використання супергідрофобності листя лотоса, що 

відштовхуватиме молекули води.  

Компанія «Mitsubishi» розробила нову технологію 

«повітряного мастила» Mitsubishi Air Lubrication System 

(MALS). Компанія «Mitsubishi» має проєкт суховантажу 

MALS-14000CS – великого судна з широким корпусом і малим 

заглибленням, що створює низький тиск води, дозволяє 

нагнітати повітря під судно і не вимагає великих витрат 

електроенергії для роботи повітряного насоса. Крім того, 

широкий корпус судна легко зберігає повітряні бульбашки, не 

даючи їм вислизати. Розроблена технологія «повітряного 

мастила» забезпечує більш економічну експлуатацію великих 

суден: скорочує викиди на 10%, разом з новим дизайном 

корпусу, з електронним управлінням дизельним двигуном, 

системою утилізації тепла і нової двомоторної, двохваловою 

руховою системою можливе скорочення шкідливих  викидів 

до 35% [19]. 

Питанням аеродинаміки завжди приділяли багато уваги в 

автомобілебудуванні. Їх досвід запозичили 

суднобудівельники. Японці замовили у датської компанії Euro 

Marine Carrier B.V. судно, на якому перевозять машини до 

Європи і в Росію. «Фішкою» величезного судна є форма його 
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передньої частини, яка завдяки сферичній формі дозволяє 

економити паливо. Така форма носової частини є більш 

аеродинамічною порівняно зі стандартною формою корпусу 

сучасних суден. Округлі форми знижують опір повітря у два 

рази порівняно з традиційними суднами. Таким чином, судно 

City of St. Petersburg може заощадити до 800 т палива на рік, 

що призведе до зниження викидів CO2 приблизно на 2,5 тис. т. 

Найбільшої економії інженери очікують на Північному морі, 

де постійно дмуть сильні вітри. 

Французький інженер Ружері запропонував концепцію 

підводного вантажного судна, рухомого замість гвинтів 

реактивною силою водяного струменя [20, с. 378]. Рухаючись 

за таким же принципом, що і каракатиця (принцип водомету), 

судно спроможне розвинути високу швидкість: адже техніка 

дозволяє значно прискорити процес всмоктування і 

виштовхування води. 

Переваги підводного торговельного судноплавства: 

− підводні судна майже не утворюють хвиль. Вітер,

буря, хвилі не є перешкодою для їхнього руху; 

− зменшення ваги суден. Для надводних суден важливі

поздовжні зв'язки для забезпечення міцності корпусу з метою 

протидії тиску води. Вага їх становить значну частку загальної 

ваги набору корпусу судна. У підводних суден ці елементи 

можуть бути менше як за вагою, так і за габаритами; 

− можливість перетину будь-яких глибоководних

морських просторів: Північного Льодовитого океану, різних 

проходів у будь-який час року; 

− відпадає потреба в криголамах;

− виникає можливість проходження найкоротшими

шляхами і в Америку з Європи і Азії (або навпаки) через 

Північний полюс. 
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За даними компанії Rolls-Royce, за останнє десятиліття 

відбулося понад 1280 інцидентів, що призвели до збитків. 

Більшість з них є результатом людської помилки: приблизно 

від 75% до 96% від усіх морських аварій [21]. За іншими 

джерелами в середньому 80% морських аварій і катастроф 

відбувається через неправильні або несвоєчасні дії екіпажу: з 

вини судноводіїв відбувається 25% аварій, лоцманів – 5%, 

механіків – 2%, рядового складу – 17%, берегового персоналу 

– 17%, інших співробітників – 14%.

Таким чином, автоматизація рутинних завдань і процесів 

допомогла б підвищити якість роботи і безпеку морських 

вантажоперевезень. Системи, які здатні виконати ці завдання, 

сьогодні розробляє компанія Rolls-Royce спільно з Intel Corp. 

(INTC, NASDAQ). Компанії створюють систему для обробки 

величезного обсягу даних, необхідних для перетворення суден 

на плаваючі центри обробки даних, розумні судна [1]. 

Інтелектуальна система оповіщення Rolls-Royce (IAS) 

використовує мережу датчиків і поліпшене рішення, яке 

об'єднує дані від LIDAR, радарів, термокамер, HD-камер, 

супутникових даних і прогнозів погоди. Кожне судно може 

обробляти до 1 Тб на день. Отримані дані пізніше можна 

аналізувати для отримання додаткової інформації про роботу і 

переміщення судна. Також Rolls-Royce співпрацює з Google, 

підрозділом Alphabet Inc. (GOOGL, NASDAQ), для 

використання нейронних мереж для розробки інтелектуальних 

систем, які зроблять існуючі судна більш безпечними і 

прокладуть шлях для автономних суден [1]. 

За прогнозами експертів для забезпечення безпеки 

судноплавства з метою зниження залежності аварійності 

теплоходів від людського фактора морський транспорт 

розвиватиметься у напрямку безпілотного управління суднами. 
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За розрахунками компанії Rolls-Royce використання 

автономних систем у судноплавстві може знизити страхові 

внески, а отримані дані можуть забезпечити важливою 

інформацією у разі виникнення інцидентів. Нарешті, 

автономні системи можуть знизити загальні витрати на 

доставку на 22% за рахунок зниження витрат на екіпаж і 

скорочення кількості нещасних випадків. За прогнозами Rolls-

Royce інтелектуальні платформи, які могли б дозволити 

скоротити екіпаж і забезпечити дистанційну підтримку морських 

суден, ймовірніше з'являться у найближчому майбутньому. А 

судна, що працюють зовсім без допомоги людей, можуть вийти в 

море вже у 2035 р. Перші клієнти висловили зацікавленість щодо 

автоматизації судноплавства [1]. 

У Норвегії створили перший у світі безпілотний 

контейнеровоз з нульовим викидом. Довжина Yara Birkeland 

становить 80 м, ширина – 15 м, місткість – 120 TEU. 

Контейнеровоз планується задіяти на доставці продукції Yara з 

заводу в Порсгрунн до портів Бревік і Ларвік. У компанії 

розраховують, що переорієнтація вантажу з автотранспорту на 

морське транспортування зменшить рівень шуму і викидів. 

Судно оснащене ключовими технологіями Kongsberg, які 

забезпечують дистанційне і автономне управління, а також 

електронікою, акумуляторної та силовими установками 

розробки Kongsberg [21]. 

Компанія Hyundai Heavy Industries Group (Південна 

Корея) наприкінці 2021 року планує відправити в перше 

автономне трансокеанське плавання танкер для перевезення 

СПГ. За дослідженнями глобального ринку Allied Market 

Research ринок автономних суден щороку зростатиме в 

середньому на 4,4% і до 2030 р. досягне 150 трлн вон [22]. 

Протестовано   прототип   системи   AI   Captain   на   базі 
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штучного інтелекту AI Captain (IBM), завдяки якій автономне 

судно Mayflower зможе без участі людини перетнути 

Атлантичний океан. Протягом останніх двох років фахівці 

займалися розробкою моделей штучного інтелекту судна, 

використовуючи понад мільйон морських зображень, зібраних 

з камер у затоці Плімут-Саунд у Великобританії, а також бази 

даних з відкритим вихідним кодом. Завдяки можливостям 

штучного інтелекту і периферійним обчислювальним 

системам IBM під час плавання Mayflower може самостійно 

переміщатись у відкритому морі, розпізнавати судна, буї та 

такі перешкоди як земля, хвилерізи та сміття. На думку 

експертів, успішна реалізація цього проекту сприятиме 

подальшому розвитку автономних суден, а також трансформує 

майбутнє наукових морських досліджень. Відзначається, що на 

даний час великі порти по всьому світу вже інвестують кошти 

у підготовку до експлуатації автономних суден [21]. 

Але автоматизовані судна потребуватимуть наявності у 

штаті співробітників, здатних аналізувати інформацію, що 

надходить від датчиків, тому зростатиме потреба у суднових 

інженерах–системотехніках. 

Висновки. Міжнародні морські перевезення 

забезпечують майже 90% світової торгівлі. Світовий флот 

налічує близько 95 тис. торговельних суден.  

Проаналізовано проблеми морської галузі, 

систематизовано напрямки інноваційного розвитку морського 

транспорту у світі з метою визначення нової реальності та візії 

майбутнього. 

Встановлено, що основними проблемами морського 

транспорту у світі є: збільшення експлуатаційних витрат суден 

на перевезення вантажів через зростання цін на паливно-

мастильні матеріали; пріоритетність потреб охорони 
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навколишнього природного середовища та збереження цінних 

природоохоронних територій; велика кількість морських 

аварій та катастроф через неправильні або несвоєчасні дії 

екіпажу. 

Наявність зазначених проблем змушує скеровувати 

розумові зусилля, а також застосовувати нові ідеї для їхнього 

подолання. Визначені основні тренди інноваційного розвитку 

морського транспорту у світі: збільшення лінійних розмірів 

морських суден (контейнеровозів з метою зменшення 

експлуатаційних витрат судна та круїзних суден – для 

підвищення рівня комфортабельності при наданні послуг 

мандрівникам); використання паливно-економічних та 

екологічних морських суден для забезпечення зменшення 

шкідливих викидів з суден; використання скрапленого 

природного газу в якості суднового палива з метою 

скорочення шкідливих викидів з суден; застосування 

альтернативних джерел енергії – аміаку, водню, біопалива, 

метанолу, сонця, вітру, води; використання «повітряних 

мастил», нанопокриттів для зменшення тертя підводної 

частини корпусу судна та витрат палива у процесі 

транспортування вантажів; покращення аеродинаміки завдяки 

конструктивним трансформаціям судна (сферична форма носу 

судна, плавні обводи корпусу тощо); для прискорення 

розвантаження використовуватимуться спеціально розроблені 

водонепроникні контейнери–резервуари, які викидатимуться 

за борт вантажного судна на рейді, а далі буксири 

доставлятимуть їх до пірсу; застосування композитних 

матеріалів, зниження металоємності суден; спорудження 

підводних суден; використання високотехнологічних та 

ергономічних транспортних засобів, інтелектуальних 

транспортних систем, інформаційних технологій, 
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електронного документообігу, перетворення суден на 

плаваючі центри обробки даних; покращення безпечності 

транспортних засобів завдяки впровадженню безпілотного 

управління судном та ін. 
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§3.4 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТ 

ДОНБАСУ  

Вступ. Останнім часом особливої гостроти та 

актуальності набуває проблематика визначення шляхів 

вирішення еколого-економічних проблем функціонування 

сфери життєдіяльності міст Донбасу. Адже як критичний стан 

міських об’єктів і мереж комунальної інфраструктури сфери 

життєдіяльності, так і значним чином обумовлена цим вкрай 

складна екологічна ситуація в містах Донецької і Луганської 

областей викликають занепокоєння владних структур, на чому 

наголошено в низці державних стратегічних і програмних 

документів, в той час як подолання відповідних наслідків 

зазначених негативних процесів визначено пріоритетом 

державної політики на найближчі десятиліття. Так, особливу 

гостроту роками акумульованих екологічних та 

інфраструктурних проблем сфери життєдіяльності в містах 

Донбасу, та їх мультиплікативне посилення, внаслідок 

триваючого протягом семи років воєнного конфлікту на Сході 

України, а також відповідну  необхідність їх першочергового 

вирішення, зокрема шляхом відновлення об’єктів і мереж 

комунальної інфраструктури сфери та підтримання екологічної 

безпеки в містах і агломераціях регіону підкреслено в 

Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 

роки, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 серпня 2020 р. №695, Концепції економічного розвитку 

Донецької та Луганської областей, схваленій Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від  23 грудня 2020 р. № 1660-р, 

Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської 

областей на період до 2030 року, затвердженій 
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від  18 серпня 

2021 р. № 1078-р, Законі України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2030 року» від 28 лютого 2019  р. № 2697-VIII, а також в 

Указі Президента України «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про 

виклики і загрози національній безпеці України в екологічній 

сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»» від 23 

березня 2021 р. №111/2021. 

Багатоаспектні проблеми Донецької і Луганської 

областей в даний час вельми жваво обговорюються й в 

наукових працях низки провідних вчених, включаючи оцінку 

соціально-економічної та екологічної шкоди на Донбасі, 

внаслідок воєнного конфлікту на Сході України, та 

обґрунтування напрямів нейтралізації екологічних і 

техногенних загроз і пріоритетів відновлення довкілля як в 

цілому регіону країни [1-3], так і в розрізі окремих підгалузей 

сфери життєдіяльності, зокрема водопостачання та 

водовідведення, управління відходами тощо [4-6]. Утім, наразі 

бракує комплексного дослідження, присвяченого 

систематизації та узагальненню сучасних еколого-економічних 

проблем функціонування сфери життєдіяльності міст Донбасу, 

а також обґрунтуванню шляхів їх вирішення, що визначає 

мету і завдання даної наукової праці. 

Виклад основного матеріалу. Критичну екологічну 

ситуацію визначено Концепцією та Стратегією економічного 

розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 

року однією з найгостріших проблем регіону, що потребують 

ефективного та швидкого розв’язання [7; 8]. При цьому 

найбільшим джерелом екологічної небезпеки Концепцією та 

Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської 
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областей на період до 2030 року визначено затоплення шахт, 

розташованих на тимчасово окупованих територіях Донецької 

та Луганської областей, яке призводить до забруднення 

підземних вод (як наслідок, погіршується якість питної води) та 

може призвести до просідання ґрунтів і забруднення вод [7; 8]. В 

той же час не можна недооцінювати негативний вплив на 

екологічну ситуацію в містах Донбасу критичного рівня 

зношеності об’єктів і мереж комунальної інфраструктури 

сфери життєдіяльності, багато з яких до того ж зазнали 

значних пошкоджень і руйнації внаслідок воєнного конфлікту 

на території регіону. 

Отже, економічні та екологічні проблеми 

функціонування сфери життєдіяльності міст Донбасу (що 

включає, зокрема, підприємства міського господарства таких 

підгалузей, як тепло-, газо-, електро-, водопостачання та 

водовідведення, поводження з побутовими відходами) є 

взаємопов’язаними та взаємообумовленими. Адже саме 

складний фінансово-економічний стан, яким характеризується 

більшість підприємств міського господарства сфери 

життєдіяльності Донбасу, поряд із руйнівними наслідками 

військового конфлікту на території регіону, обумовлює 

критичність технічного стану, в якому перебувають об’єкти і 

мережі інженерної інфраструктури та обладнання зазначених 

суб’єктів господарювання, включаючи надвисокий рівень їх 

зношеності, ветхості та аварійності, вкупі з пошкодженнями, 

повною або частковою руйнацією тощо.  

Зазначене, в свою чергу, справляє негативний вплив на 

показники екологічної сталості та безпеки господарювання 

підприємств міського господарства сфери життєдіяльності 

Донбасу, включаючи високу ресурсо- та енергомісткість 
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виробництва та транспортування послуг, що надаються ними, 

низькі показники енергоефективності, наднормативні втрати 

та витрати енергоресурсів, забруднення стічними водами 

водних джерел, підземних вод, ґрунту в результаті виникнення 

аварійних ситуацій на об’єктах водопостачання, а також 

суттєве збільшення використання атмосферного кисню, 

викидання продуктів повного згорання та інших шкідливих 

викидів в атмосферу, внаслідок значного ступеню зношеності, 

яким характеризується технічний стан об’єктів і мереж 

системи теплопостачання міст Донецької і Луганської 

областей. Так, зокрема, більше третини мереж інфраструктури 

теплопостачання, яка розташована на території Донецької 

області, перебуває у ветхому та аварійному стані, майже 

чверть котлів експлуатується понад 20 років, а підприємствами 

міського господарства підгалузі в регіоні використовуються 

котли з низьким коефіцієнтом корисної дії, або навіть такі, 

якими взагалі вичерпано нормативні терміни експлуатації [9].  

Протягом 2015-2019 рр. для більшості підприємств 

міського господарства Донецької області, якими надаються 

послуги централізованого водопостачання та водовідведення, 

залишатиметься притаманною негативна тенденція щорічного 

зростання доволі значного обсягу ветхих та аварійних мереж у 

їх загальній протяжності на тлі мізерних обсягів та 

уповільнених темпів їх заміни (табл. 1, 2) [10, с. 115-116]. 
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Таблиця 1 
Виробничо-технічні показники водопостачання 

найбільших підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства Донецької області за 2015-2019 рр. 

Підприємства 
Водопрові

дні мережі 

всього, км 

Ветхі 

та 

аварійні, 
км 

Заміне

но, км 

Витрати 

електроенергії, 

млн. 
кВт·год/рік 

Заборгова

-ність за
електро-

енергію,

тис. грн. 

КП 

«Компанія 

«Вода 

Донбасу» 

2015 5261,9 6503,6 44,5 687,5 1713990,0 

2016 6418,8 6772,5 57,5 688,3 2852140,0 

2017 11609,6 6748,2 62,03 662,41 2061150,0 

2018 11638,3 6786,5 56,22 681, 42 2879666,07 

2019 11619,4 7877,0 78,08 678,0 3785425,20 

КП 

«Словміськ-

водоканал» 

2015 328,0 272,2 1,79 3,48 3872,0 

2016 328,0 272,2 2,84 3,23 3872,0 

2017 328,0 272,2 2,35 3,6 1926,0 

2018 328,1 272,0 1,53 3,96 1734,0 

2019 328,3 272,3 2,5 3,89 2026,0 

Джерело: складено авторами за матеріалами [10] 

Таблиця 2 
Виробничо-технічні показники водовідведення 

найбільших підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства Донецької області за 2015-2019 рр. 

Підприємства 
Каналізаці

й-ні мережі 

всього, км 

Ветхі 

та 

аварійні, 
км 

Заміне

но, км 

Витрати 

електроенергії, 
млн. 

кВт·год/рік 

Заборгова

-ність за
електро-

енергію,

тис. грн. 

КП 

«Компанія 

«Вода 

Донбасу» 

2015 1575,7 900,0 1,83 34,48 * 

2016 2002,1 1456,8 2,72 35,23 * 

2017 2002,1 1716,2 1,0 36,93 * 

2018 2002,1 1819,3 2,65 37,21 * 

2019 2002,1 1870,5 2,39 37,71 * 

КП 

«Словміськ-

водоканал» 

2015 132,2 105,4 0,41 3,48 2218,0 

2016 132,2 105,4 0,15 3,07 1524,0 

2017 132,2 114,5 0,24 3,0 1387,0 

2018 132,2 105,6 0,64 2,92 1277,0 

2019 132,8 105,9 0,01 2,84 1477,0 

Джерело: складено авторами за матеріалами [10] 
* дані відсутні
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Зазначене призводить до зростання показників 

аварійності водопровідних та каналізаційних мереж, обсягів 

непродуктивних витрат та втрат води, а також енерго- і 

ресурсомісткості виробництва і надання послуг водопостачання і 

водовідведення, що надаються відповідними підприємствами 

міського господарства регіону, та обумовлює щорічне стрімке 

зростання заборгованості за витрачену в системах водопостачання 

і водовідведення електроенергію, яка сягає, зокрема, по Компанії 

«Вода Донбасу» – найкрупнішому базовому підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області – 

3,8 млрд. грн. в 2019 р. (табл. 1) [6, с. 28]. Як наслідок – Донецька 

область посідає третє місце в Україні за показником обсягу 

скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти 

(20,1% загального скидання) [10, с. 35]. 

Стан мереж водопровідно-каналізаційного господарства 

Луганської області також  характеризується вкрай негативними 

показниками: станом на 2019 р. майже 90% мереж 

водопостачання та каналізації низки міських водоканалів 

(ЛКСП «Лисичанськ-водоканал» та КП «РВУВКГ» в м. 

Рубіжне) є застарілими і аварійними, а дуже незначні показники 

їх заміни мають негативну тенденцію щорічного скорочення в 

динаміці протягом проаналізованого періоду (табл. 3).  
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Таблиця 3 

Технічні показники водопостачання та водовідведення 

найбільших підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства Луганської області за 2017-2019 рр. 

Показники 
КП «Попаснянський 

Районний Водоканал» 
ЛКСП «Лисичанськ-

водоканал» 
КП «РВУВКГ» 

м. Рубіжне 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Водопровідні мережі, км 

всього 741,5 757,2 758,2 686,1 686,2 686,2 181,0 181,0 181,0 

ветхі та 
аварійні 

343,6 366,7 370,2 578,0 603,7 630,2 170,9 170,9 170,9 

замінено 7,44 5,09 12,36 10,7 9,2 1,33 0,26 0,26 0,18 

Каналізаційні мережі, км 

всього 111,8 115,6 115,7 226,8 226,8 227,1 103,8 103,8 103,8 

ветхі та 
аварійні 

37,9 36,5 38,2 186,9 197,5 206,4 87,7 87,7 87,7 

замінено 0,33 - - 0,32 0,15 0,13 - 0,1 0,14 

Джерело: складено авторами за матеріалами [10] 

Крім цього, на об’єкти підгалузі водопостачання міст 

Донецької та Луганської областей припадає 25% із загального 

обсягу об’єктів, що зазнали порушень під час воєнного 

конфлікту на Сході України. Зокрема, протягом 2014 – 2019 

рр. внаслідок бойових дій, на 63 об’єктах водопостачання та 

водовідведення Донбасу сталося 366 випадків порушення 

штатної діяльності та аварійних ситуацій, частина з яких 

призвела до негативних екологічних наслідків через 

потрапляння забруднюючих небезпечних речовин у водні 

об’єкти [2]. 

Найгіршими показниками регіон характеризується також в 

сфері поводження з побутовими відходами. Так, за даними 

Міністерства розвитку громад та територій України, в 2019 р. у 

Донецькій області мали місце найбільші серед регіонів України 

обсяги дотаційного фінансування сфери поводження з 

побутовими відходами (191 млн. грн.), а у Луганській області 
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відмічено найгірший по країні показник охоплення населення 

послугами з вивезення побутових відходів (62,9%) [11]. Утім, 

якщо в містах Донецькій області деякі показники стану сфери 

поводження з побутовими відходами останніми роками зазнали 

певних позитивних змін (зокрема, в 2019 р. збільшились як 

абсолютні (кількість населених пунктів, охоплених роздільним 

збиранням ТПВ (на 32)), так і відносні показники впровадження 

роздільного збирання твердих побутових відходів в населених 

пунктах області (частка населених пунктів, у яких впроваджено 

роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів регіону збільшилась з 1,5 % в 2018 

р. до 4 % – у 2019 р.), в м. Краматорськ працюють 2 

сміттєсортувальні лінії, а в м. Вугледар – 1), то міста Луганської 

області, на жаль, й надалі продовжуватимуть характеризуватися 

найнижчим рівнем відповідних показників та їх негативною 

динамікою у часі, зокрема зменшенням кількості населених 

пунктів, охоплених роздільним збиранням твердих побутових 

відходів, в 2019 р. на 2, найнижчою по країні за результатами 

2019 р. часткою населених пунктів, у яких впроваджено 

роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів – 1,1%, що, до того ж, має щорічну 

тенденцію скорочення. В цілому, в Донбасі проблема 

поводження з відходами ускладнена як історично 

обумовленими особливостями міст старопромислового регіону 

із підвищеним екологічним та антропогенним навантаженням 

внаслідок переважання в їх економічній структурі підприємств 

важкої промисловості (гірничодобувної, металургійної, 

хімічної, коксохімічної, машинобудівної галузей), що є 

основними забруднювачами довкілля, так і необхідністю 

усунення руйнівних для довкілля міст Донбасу наслідків 

військового конфлікту. Адже до традиційного побутового 
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сміття та промислових відходів в містах Донбасу додаються 

залишки військової техніки, будівель, споруд та елементів 

інфраструктури, утилізація яких пов’язана із залученням 

додаткових потужностей і неможлива без попереднього 

розмінування території та очищення її від боєприпасів, що не 

розірвалися [3].  

Отже, міста Донецької і Луганської областей є особливо 

вразливими до негативного впливу низки чинників, зокрема на 

сферу життєдіяльності, що призводить до деструктивних 

еколого-економічних наслідків і в цілому зниження параметрів 

якості та комфортності життя населення відповідних міст, а 

іноді погрожує його безпеці. Адже, поряд із накопиченими 

проблемами функціонування сфери життєдіяльності, 

обумовленими критичним станом значно зношених об’єктів і 

мереж комунальної інфраструктури, майна відповідних 

підприємств міського господарства (що притаманно й іншим 

регіонам країни), міста Донбасу стикаються із додатковими 

специфічними загрозами, потерпаючи від наслідків воєнного 

конфлікту, включаючи пошкодження та руйнацію 

інфраструктурних мереж, об’єктів і споруд сфери, складність та 

особливу небезпеку здійснення основної діяльності 

відповідними суб’єктами господарювання, збільшуючи їх 

витрати на усунення аварійний ситуацій, здійснення 

запланованих та оперативних ремонтних заходів, що 

обумовлює також складний фінансово-економічний стан 

підприємств сфери. Це, в свою чергу, призводить не тільки до 

зменшення надійності та погіршення якісних параметрів 

надання послуг підприємствами міського господарства сфери 

життєдіяльності Донбасу, а й завдає значної шкоди стану 

навколишнього середовища як міст на територіях, зачеплених 

конфліктом, так і сусідніх міст і регіонів. Зазначене обумовлює 
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пріоритетність та першочергову необхідність відновлення 

об’єктів і мереж сфери життєдіяльності міст Донбасу. 

Висновки. Таким чином, вирішенню еколого-економічних 

проблем функціонування сфери життєдіяльності міст Донбасу 

сприятиме її відновлення на інноваційно-модернізаційних 

засадах та принципах екологічності, зокрема, включаючи 

впровадження інновацій, спрямованих на: 

екологічну модернізацію об’єктів і мереж інженерної 

інфраструктури та обладнання підприємств міського 

господарства сфери та в цілому їх оновлення і технологічне 

переозброєння, включаючи будівництво споруд резервного 

(альтернативного) водопостачання, а також нових очисних 

споруд із використанням сучасних і надійних технологій для 

забезпечення очищення води з резервних джерел; 

встановлення сучасного енергоефективного обладнання, що 

дозволить використовувати відновлювальні джерела енергії, 

зокрема, для зовнішнього освітлення, теплопостачання та 

гарячого водопостачання міст, електропостачання міських 

об’єктів соціальної інфраструктури в містах і населених 

пунктах, які розташовані на лінії зіткнення та мають проблеми 

з електроенергією. Зазначене, поряд із зменшенням 

споживання енергії та одночасним досягненням скорочення 

негативного впливу на довкілля, дозволить поліпшити 

комунальне обслуговування всіх категорій споживачів міст і 

населених пунктів регіону за рахунок забезпечення надійності 

та безперебійності надання відповідних послуг населенню 

вкупі із зменшенням витрат домогосподарств на оплату 

енергоносіїв і комунальних послуг;  

використання сучасних методів і технологій поводження 

з побутовими та промисловими відходами, включаючи в тому 

числі об’єднання зусиль державного регулятора, місцевої 
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влади та менеджменту підприємств Донецької і Луганської 

областей в напрямі сприяння досягненню останніми 

відповідності засадам циркулярної економіки, зокрема, 

шляхом створення передумов активізації переробки та 

використання відходів виробництв одних галузей у якості 

ресурсів у виробничих процесах інших галузей і сфер міських і 

регіональних економік, що в умовах поступової трансформації 

економіки України від лінійної до циркулярної моделі 

виступає наразі особливо актуальним завданням. На кшталт, 

певний потенціал застосування зазначеного симбіотичного 

механізму одночасного вирішення екологічних проблем міст 

та відносно дешевого, а іноді і взагалі безкоштовного 

ресурсного забезпечення виробників має залучення ресурсів 

теплоелектростанцій (ТЕС), зокрема золи-винос сухої, у 

виробництві малоцементних бетонів при підготовці основи 

автодоріг, а також в шлакосілікатних бетонах, які 

застосовуються при ремонтах міських доріг і мостів 

(створюватиме передумови утилізації золовідвалів в містах 

регіону, де розташовані ТЕС, включаючи мм. Слов’янськ, 

Краматорськ, Курахове, Світлодарськ тощо), або використання 

шлаку при виробництві чавуну (дозволить з часом позбавитися 

шлакових гір при металургійних комбінатах м. Маріуполь). 

Це, в свою чергу, обумовлює доцільність надання 

пріоритетності фінансування проєктів, які передбачають 

реалізацію вищезазначених заходів в містах і населених 

пунктах на території Донецької і Луганської областей в межах 

запровадження особливих умов на територіях пріоритетного 

розвитку, створення яких передбачено Концепцією економічного 

розвитку Донецької та Луганської областей [7], Стратегією 

економічного розвитку Донецької та Луганської областей на 

період до 2030 року [8], Національною економічною стратегією на 
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період до 2030 року, затвердженою Постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. 
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§3.5 ЛАНДШАФТ ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙ В

СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Вступ. У рамках стратегічних завдань впровадження 

смарт-спеціалізації необхідний поступовий перехід на 

принципово нову модель, яка базується на розширеному 

відтворенні потенціалу нових знань і технологічних рішень. 

Передовий світовий досвід підтверджує [1-5], що 

найважливішим чинником є розширення інноватизації 

економіки старопромислових регіонів та їх промисловості, 

утворення нових форм організації «наука – технології – 

інновації» у ландшафті промислових інновацій. У цьому 

аспекті заслуговує концепція економічного ландшафту            
А. Lösch під якою розуміється «система ринкових відносин», а 

промисловий ландшафт (як підвид економічного) – 

«самостійного ландшафтного феномену, який на правах 

ландшафтних компонентів та елементів повинен включати всю 

суму технічних, технологічних та інженерних 

об'єктів/факторів» [6].  

До елементів ландшафту промислових інновацій 

відносяться різноманітні форми промисловості, а саме 

«об’ємно-просторові структури, що виникають в результаті 

виробничої діяльності та включають внутрішні зв'язки та 

порядок організації» [7]. Зазначимо, що згідно з концепцією   
А. Льоша розуміння промислового ландшафту зводиться до 

«усієї сукупності штучних споруд, конструкцій, пристроїв, 

обладнання та інфраструктури, за рахунок яких відбувається 

«конструювання» промислового ландшафту» [6]. Саме 

конструювання таких ландшафтів потребує регулюючих 

механізмів на інституціональній основі  на окремі промислові 
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форми, а утворення елементів ландшафту промислових 

інновацій відбувається під впливом економічних, політичних 

та інституційних умов [8-10]. Важливим параметром 

ландшафту промислових інновацій є рівень розвитку 

технологій та наявність архітектонічних зв'язків між його 

елементами, оскільки інформація щодо елементів дозволяє 

сформувати комплексне уявлення про галузеву структуру 

регіону, рівень технологічного розвитку різних промислових 

форм, організацію ландшафтного простору (кластерами, 

технопарками).  

Виклад основного матеріалу. Формування ландшафту 

промислових інновацій в умовах недостатньої дієвості та 

ефективності традиційного інструментарію державної 

політики потребує формування інститутів регіонального 

розвитку (ІРР). Вони, як відомо, утворюються в точці перетину 

інтересів різних економічних суб’єктів, адже їх синергія має 

певні переваги для більш продуктивного використання 

наявних ресурсів (фінансових, інвестиційних, кадрових, 

інтелектуальних тощо). 

Створення такої інституційної матриці, що гармонізує 

взаємодію інститутів підтримки інновацій у виробничій сфері, 

орієнтоване на зниження дисбалансу та скорочення 

тимчасових кордонів між продукуванням та практичним 

впровадженням інновацій. Автономне існування численних 

інститутів стало перешкодою на шляху створення 

багаторівневої цілісної системи координації взаємин між 

інститутами у виробничій сфері. Доцільності оцінити 

спотворення та ефективність прийняття рішень при організації 

їх взаємодії. Інтерпретуючі різні варіації взаємодії 

інституціональних посередників через призму конкретних 

суб’єктів   (держава,   бізнес,    громадянське    суспільство    та  
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міжнародна організація), отримуємо наступні схеми: 

(1) взаємодія держави та бізнесу безпосередньо може мати

викривлення ΔI= G1 - B2, обумовлене сприйняттям 

інформаційного сигналу G1 бізнесом, на якого здійснюється вплив 

(рис. 1): 

G

G1

B2

B

Δ I= G1 - B2

Примітка: G1, B2 – інформаційні сигнали 
Рис. 1. Взаємодія держави та бізнесу безпосередньо 
Джерело: складено авторами 

(2) поява Інституту 1 у взаємодії держави та бізнесу
викликає розрив інформаційного сигналу G та B на дві складові G1 
і G2 й B1 і B2, що пов’язано з діяльністю Інституту 1. Тоді 
спотворення може збільшуватися внаслідок наявності цього 
Інституту на величину ΔI1= (G2-G1)+(B2-B1). Тим самим 
оперативність прийняття рішень та їх якість можуть знизитися (рис. 2): 

G
Інститут 1

G1 G2

B1B2

Δ I1= (G2-G1)+(B2-B1)

B

Примітка: G1, G2, B1, B2 – інформаційні сигнали 
Рис. 2. Взаємодія держави, бізнесу й Інституту 1 
Джерело: складено авторами 
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(3) якщо розглядати взаємодію держави, бізнесу й

громадянського суспільства, то й Інститутів може бути 

декілька. У такому випадку викривлення інформації може 

спостерігатися по кожній гілці взаємодії для кожного 

Інституту (ΔI1=(G2-G1)+(B2-B1); ΔI2=(G2-G1)+(S2-S1); ΔI3=(B2-

B1)+(G2-G1)) (рис. 3): 

G
B

S

Інститут 2

Інститут 1

Інститут 3

B2

G1 G2

B1B2

Δ I1= (G2-G1)+(B2-B1)

Δ I2= (G2-G1)+(S2-S1) Δ I3= (B2-B1)+(G2-G1)

Примітка: G1, G2, B1, B2, S1, S2 – інформаційні сигнали 

Рис. 3. Взаємодія держави, бізнесу, громадянського 

суспільства й інститутів 1, 2, 3 
Джерело: складено авторами 

(4) поява міжнародних організацій у ланцюгу взаємодії

«держава-бізнес-громадянське суспільство» теж вносить 

корективи та похибки у напрямі прямої взаємодії: «держава-

міжнародна організація» (Δ IO4); «бізнес-громадська 

організація» (Δ IO5); «громадянське суспільство-міжнародна 

організація» (Δ IO6).  
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Ще варто уточнити, що міжнародна організація може 

взаємодіяти через Інститути розвитку, що теж створює 

викривлення інформаційного сигналу (рис. 4).   

G
B

S

Інститут 2

Інститут 1

Інститут 3

B2

G1 G2

B1B2

Δ I1= (G2-G1)+(B2-B1)

Δ I2= (G2-G1)+(S2-S1)

Δ I3= (B2-B1)+(G2-G1)

IO

Δ IO4

Δ IO5

Δ IO6

Примітка: G1, G2, B1, B2, S1, S2 – інформаційні сигнали 

Рис. 4. Взаємодія держави, бізнесу, громадянського 

суспільства, міжнародної організації й інститутів 1, 2, 3 
Джерело: складено авторами 

Якщо Інститут один, то він контролює всі інформаційні 

потоки і викривлення буде самим мінімальним, проте в разі 

помилки цієї структури, вона позначиться на функціонуванні 

держави, бізнесу та громадянського суспільства. Якщо 

Інститутів декілька, то й збільшується викривлення 

інформаційних сигналів. Тому оптимальним критерієм може 

бути: ΔZ ≥ ΔZ1,2,3…, що свідчить необхідність в Інституті, 
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адже наявні інформаційні сигнали спотворені більше, ніж при 

наявності проміжної структури, яка буде підвищувати 

релевантність інформації, оперативність і ефективність 

управління. 

Отже, при взаємодії суб’єктів та інституціональних 

посередників в виробничій сфері слід більш точно 

обґрунтувати необхідність організаційних модифікацій та 

змін в системі управління. Наприклад, критерієм прийняття 

рішень щодо взаємодії може бути оцінка викривлень 

інформаційних потоків.  

Сьогодні у світі функціонує багато різноманітних за 

формами та спрямуванням діяльності ІРР, які роблять значний 

внесок у місцевий економічний розвиток відповідних 

території. До основних напрямів функціонування інститутів 

розвитку відносяться сфери, які є ключовими з точки зору 

реалізації державної соціально-економічної політики: розвиток 

економічної та соціальної інфраструктури; розвиток 

інноваційної сфери; сприяння розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності; підтримка малого і середнього бізнесу; усунення 

регіональних дисбалансів у розвитку (підтримка проектів в 

сфері транспортної інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження). 

На основі аналізу наявної міжнародної практики [11-12] 

виділено три групи інститутів розвитку за напрямами 

діяльності на фінансово-кредитні, інформаційно-аналітичні та 

організаційно-технічні. 

Основними функціями інститутів фінансово-кредитного 

напряму є фінансова підтримка, а саме: надання кредитів 

(позик), надання гарантій за кредитами, допомога у випуску 

цінних паперів, венчурне фінансування, допомога в пошуку 

фінансових ресурсів, допомога в пошуку забезпечення за 
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кредитами. Цей блок формують інвестиційні фонди й компанії, 

кредитні спілки, страхові компанії, фонди громадських 

об’єднань тощо. 

Інститути інформаційно-аналітичного напряму виконують 

функції інформаційно-комунікаційної та аналітичної підтримки. 

До інформаційно-комунікаційної підтримки входить збір та 

поширення інформації про діяльність компаній; проведення 

різноманітних бізнес-форумів та конференцій; публікація та 

поширення дайджестів і друкованих видань, розміщення в мережі 

Інтернет інформаційних матеріалів; пошук партнерів. До 

аналітичної підтримки належить аналіз та відстеження умов 

для підприємницької діяльності; аналітичні огляди ринків та 

галузей; маркетингові дослідження; аналіз інвестиційної 

привабливості галузей; оцінка вартості активів. До них 

входять інформаційні, консультативні, юридичні фірми, 

бізнес-центри і бізнес-інкубатори, аудиторські організації. 

Інститути організаційно-технічного напряму виконують 

функції захист прав і представництва інтересів (моніторинг 

законодавства та його оцінка на предмет впливу на умови 

ведення бізнесу; оцінка впливу регуляторних бар’єрів на 

бізнес; лобіювання інтересів бізнесу у відносинах з органами 

влади); юридична підтримка (юридичні послуги та 

консультації щодо відкриття і ведення бізнесу; супровід при 

реєстрації і створенні представництв компаній, спільних 

підприємств, реорганізації та ліквідації юридичних осіб; 

судовий та несудовий захист і представництво; юридична 

допомога в отриманні дозволів і ліцензій; складання проектів 

договорів, офіційних листів, повідомлень, запитів та інших 

необхідних документів; юридична експертиза документів 

правового характеру (зокрема договорів, контрактів, 

корпоративних документів); ресурсна підтримка (надання 
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офісних приміщень та обладнання; надання земельних 

ділянок; забезпечення доступу до сучасних технологій; 

надання доступу до інновацій та об’єктів інтелектуальної 

власності). До цих інститутів належать асоціації, торгово-

промислові палати, лізингові центри, технологічні парки, 

індустріальні парки тощо.  

Найбільший розвиток отримали інститути регіонального 

розвитку інформаційно-аналітичного напряму у старопромислових 

регіонах (рис. 5). 

Рис. 5. Інститути регіонального розвитку за напрямом 

діяльності 

Лідером за наявністю всіх інститутів розвитку є м. Київ, 

Донецька, Харківська, Полтавська та Вінницька області 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Розподіл інститутів регіонального 

розвитку за областями України 
Область Фінансово-

кредитного 

спрямування 

Інформаційно-

аналітичного 

спрямування 

Організаційно-

технічного 

спрямування 

Донецька 

область 

359 707 39 

Харківська 

область 

152 418 27 

Полтавська 

область 

110 3370 11 

Запорізька 

область 

23 130 2 

Кіровоград

ська 

область 

15 160 1 

Сумська 

область 

14 138 3 

Дніпропет

ровська 

область 

2 208 20 

Луганська 

область 

0 64 0 

За результатами проведеного дослідження слід 

зазначити, що одним з ключових недоліків є фактично 

відсутність чіткого закріплення функцій різних інститутів 

регіонального розвитку, про що свідчить дублювання. На 

практиці не існує повноцінної взаємодії між інститутами 

регіонального розвитку або ж вона не носить системного 

характеру. Адже, інститути регіонального розвитку,  що  діють 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

184 

в межах старопромислового регіону, незалежно від правового 

статусу, мети та джерел фінансування, повинні створювати 

згладжену систему інститутів сприяння регіональному 

розвитку у формуванні ландшафту промислових інновацій. 

При створенні інститутів регіонального розвитку слід більш 

точно обґрунтувати необхідність організаційних модифікацій 

та змін в регіональній системі управління. Наприклад, 

критерієм прийняття рішень щодо створення або реорганізації 

інститутів може бути оцінка викривлень інформаційних 

потоків в ландшафті промислових інновацій.  

Висновки. Інституційна структура старопромислових 

регіонів є неоднорідною, регіони неоднорідні за якістю 

трудових і природних ресурсів, їх складу, виробничо-

технологічних можливостей. Це фактично зумовлює 

спеціалізацію регіональної економіки, тому для них необхідно 

використовувати диференційовані заходи підтримки з боку 

інститутів розвитку при формуванні ландшафту промислових 

інновацій. 

Території з високим рівнем соціально-економічного 

розвитку мають достатні передумови та можливості для 

самостійного розвитку в довгостроковій перспективі, тому їм 

необхідна переважно непряма підтримка з боку регіональних і 

місцевих інститутів, яка полягає в організаційному 

забезпеченні інвестиційної діяльності бізнесу (організація 

діяльності муніципальних бізнес-інкубаторів, проведення 

виставок, ярмарків тощо) та створення майданчиків, які 

обладнанні відповідною інфраструктурою для розвитку 

господарської діяльності. 

Території з низьким рівнем соціально-економічного 

розвитку не мають можливостей для самостійного вирішення 

наявних соціально-економічних проблем, що обумовлює 
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необхідність їх прямої підтримки з боку інститутів розвитку. В 

першу чергу, це забезпечення вільного доступу до 

фінансування для реалізації пріоритетних інвестиційних 

проектів (субсидії, бюджетні гарантії, податкові пільги, 

експертиза проектів розвитку і бюджетів, субсидії на 

підготовку кадрів, тощо). 

Для вирішення цього завдання необхідно визначити 

інститути та інструменти для реалізації найбільш ефективних 

пріоритетів просторового (територіального) розвитку 

ландшафту промислових інновацій, у тому числі, шляхом 

формування системи інститутів сприяння регіональному 

розвитку на засадах смарт-спеціалізації. 
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ODDÍL 4. PROBLÉMY VĚDECKÉ A TECHNICKÉ 

ČINNOSTI 

§4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДОГО ЕКОЛОГІЧНОГО
МАСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, МОДИФІКОВАНОГО 
ГРАФЕНОМ ТА ВУГЛЕЦЕВИМИ ПОХІДНИМИ 

Вступ. 

1. Пластичні мастила широко використовуються у

різних машинах і механізмах, а також у різьбових з'єднаннях, 

для зменшення зносу і тертя, наприклад при бурінні нафтових 

і газових свердловин. 

Широке застосування мастил призводить до того, що 

щорічно мільйони тонн мастильних матеріалів скидаються в 

навколишнє середовище у результаті витоків і заміни 

відпрацьованого мастильного матеріалу. 
Деякі з цих відходів стійкі до біодеградації і є загрозою 

для навколишнього середовища. 
2. Таким чином, існують 2 основні проблеми у

виробників мастильних матеріалів: 
• пошук поновлюваних сировинних ресурсів;
• створення матеріалів, які спроможні біологічно

руйнуватися [1, 2]. 

3. Як відомо, пластичні мастила складаються з рідкої

основи (дисперсійного середовища), твердого загущувача 

(дисперсної фази) і різних добавок або присадок. 

Для поліпшення експлуатаційних властивостей до складу 

таких мастил вводять присадки різного функціонального 

призначення і тверді добавки. 

Таким чином, мастила є складні багатокомпонентні системи, 

основні властивости яких визначаються властивостями 

дисперсійного середовища, дисперсної фази, присадок і добавок. 
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В якости дисперсійного середовища мастил 

використовують різні мастила і рідини. У механізмах та 

приладах змащення, що працюють в екстремальних умовах, 

застосовують кремнійорганічні рідини, естери, 

флуорвуглеводні і флуорхлорвуглеводні, поліфенілові етери, 

тощо. 

Використання таких мастил обмежена насамперед їх 

високою вартістю. В окремих випадках в якости дисперсійного 

середовища застосовують рослинні олії, наприклад, рицинова, 

але в цих випадках виникають проблеми, пов'язані з низькими 

трибологічними характеристиками цих мастил. 

Високої біорозкладністю і низькою токсичністю 

володіють складні етери на базі синтетичної або рослинної 

сировини [3]. 

Цілком ймовірно, що структура естерів, близька до 

природних сполук, сприяє високому біорозпаду, оскільки 

мікроби в процесах своєї життєдіяльности використовують 

речовини тільки зі знайомою хімічною будовою. 

Багато експлуатаційних характеристик мастил залежать 

від властивостей не тільки дисперсного середовища, але й від 

загущувача. 

Діапазон застосування мастил буде сильно залежати від 

температур топлення і розкладання загущувача, ступеня його 

розчинности в оливі і величини його концентрації в композиції 

мастильного матеріалу. 

Від природи загущувача залежать антифрикційні, 

протизносні і захисні властивости, водостійкість, колоїдна, 

механічна і антиокислювальна стабільности мастил. 

4. При створенні екологічно безпечних мастил вельми

перспективними матеріалами є такі похідні графіту, як графен 

і оксид графену. 
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Графен - шар атомів вуглецю, з'єднаний спіновими 

зв'язками в двошаровій гексагональній кристалічній решітці, 

відстань між двома сусідніми атомами вуглецю становить 

0,142 нм. 

Атом вуглецю має шість електронів, розподілених на 

орбіталях у вигляді 1s22s22p2. Внутрішні електрони 1s 

нейтральні і не беруть участі в утворенні хімічних зв’язків. 

Орбітали 2s, 2px, 2py гібридизуються, утворюючи три нові 

орбіталі 2sp у площині xy, кожна з яких включає один 

електрон. Ці орбіталі орієнтовані по лініях, що проходять від 

ядра і знаходяться під кутом 120 градусів один від одного. 

Саме ці орбіталі сусідніх атомів утворюють міцні σ зв’язки, які 

визначають шестикутник як різновид графенової решітки. Ці 

з'єднання визначають, зокрема, механічні властивості графена, 

одержуваного з нього, та виняткову жорсткість [6]. 

Однак до площини атомів вуглецю все ще існує 

ортогональна орбітальна сила 2pz. Такі орбіталі різних атомів 

утворюють π зв’язки, які в графіті відповідають за слабкі сили 

Ван дер Ваальса, між площинами. На кожні дві орбіти 2pz 

існує один електрон, тому в ізольованому шарі графен має 

однаковий електрон у кожному вузлі решітки. Такі системи 

називаються півзаповненими (адже загалом в одному 

енергетичному стані можуть бути два електрона, що 

відрізняються спінами). Рівні 2pz орбіталі викликають 

дивовижні електронні властивості графена. 

 Кристалічна ґратка ґрафену - це сукупність двох 

взаємоз’єднаних  решіток Браве  для атомів А і В з одиничною 

коміркою у вигляді звичайного ромба (рис. 1) 
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Рис. 1.  Елементна комірка графена та вектор ґратки Браво 

для атомів А і В [5]. 

Період цієї решітки становить 𝑎 = 𝑎0 √ 3 ≈ 2,46 ˚A [6], де 

довжина зв’язку між двома сусідніми атомами вуглецю 𝑎0 = 

1,42 ˚A. Зона Брілюена для графена - це правильний 

шестикутник зі стороною 4 / 3πa (рис. 2). 

Рис. 2. Елементарна комірка і перша зона Брілюена [6]. 
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Нульова маса носіїв заряду графену визначає їх 

надзвичайно високу рухливість - параметр, що характеризує 

придатність матеріалу для використання в електроніці. 

Дане припущення грунтується на тому, що графен і 

оксид графену одночасно є ефективними загущувачами, тобто 

дисперсною фазою, і присадкою, яка істотно покращує 

трибологічні характеристики мастил. 

Нами експериментально встановлено [4], що добавки в 

індустріальну оливу  І-20А 7-8% багатошарового або 10-12% 

малошарового графена, який виробляє ТОВ «НаноТехЦентр», 

призводять до утворення консистенції, ідентичною 

консистенції пластичного мастила. 

З іншого боку, добавки 0,1% графена в пластичні 

мастила Солідол-Ж і Литол-24 знижують коефіцієнт тертя 

ковзання в 1,5 - 2 рази [4]. 

Крім того, результати експериментальних досліджень [5] 

показують, що  одношаровий графен витримує порядку 6400 

циклів ковзання, зберігаючи дуже низьке значення коефіцієнта 

тертя ковзання між твердими поверхнями, а 3 - 4 шаровий 

графен витримує 47 000 циклів ковзання . 

Таким чином, на практиці мастила, модифіковані 

багатошаровим графеном, ймовірно, будуть працювати більш 

тривалий термін, зберігаючи високі трибологічні показники. 

За нашими припущеннями, в процесі експлуатації під 

впливом зсувних напружень, що виникають в мастилі вузла 

тертя, що знаходиться в малому зазорі між твердими 

поверхнями пари тертя, відбувається поступове зменшення 

кількости шарів багатошарового графену. 

У ряді досліджень [6-8] експериментально доведено, що 

графен, у тому числі й багатошаровий, покращує не тільки 

трибологічні   характеристики матеріалів, але й  їх  властивості 
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міцності. 

Слід зазначити, що рівномірність розподілу графена в 

пластичному мастилі істотно впливає на його трибологічні 

характеристики [9]. 

5. Метою цієї частини роботи є розробка методики

модифікування пластичного мастила багатошаровим графеном 

і визначення трибологічних характеристик цього мастила. 

Виклад основного матеріалу. 

1. Багатошаровий графен був обраний в якости

модифікатора по 2-м основним причинах: 

• відносно низької собівартість виробництва;

• тривалої дії антифрикційних властивостей.

ТОВ «НаноТехЦентр» виробляє багатошаровий графен

(15 - 25 шарів) [10] у вигляді водної пасти або суспензії, які 

містять добавки поверхнево-активних речовин (ПАР). 

2. Оскільки багатошаровий графен на відміну від

малошарового отримують ексфоліацією інтеркальованого 

графіту в роторно-імпульсному апараті, а не в ультразвуковій 

установці, його собівартість набагато нижча. 

У базову оливу додавали водну суспензію багатошарового 

графена з розрахунку, що після видалення води в сушильній 

шафі масова концентрація графена складатиме 0,1 - 0,5%.  

3. Змішувач складався з циліндричних корпусу і

ротора, встановленого в корпусі і з'єднаного з приводом 

обертання. 

Внутрішній діаметр циліндричного корпусу - 60 мм, а 

висота ротора - 20 мм. За рахунок використання змінних 

роторів зазор між циліндричними поверхнями корпусу і 

ротора становив 0,1 - 0,05 мм. Швидкість обертання ротора 

варіювалася приводом  у діапазоні 20 - 150 c-1. 

Суміш  подавалася  в  циліндричний  корпус  шприцом   з 
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об'ємною продуктивністю 0,3 - 0,6 см3 / c. 

4. Цикл обробки суміші повторювали від 2 до 5 разів.

Для порівняння аналогічні зразки готували з вуглецевими 

нанотрубками і графітом. 

Модифіковане пластичне змащення проводили в 2 етапи: 

• на 1 етапі готували графеновий концентрат, з вмістом

багатошарового графена від 7 до 8% по масі; 

• на 2 етапі змішували графеновий концентрат з базовим

пластичним мастилом. 

 Масовий вміст концентрату варіювався в діапазоні 0,7 - 

7%, що відповідало концентрації графена в пластичному 

мастилі 0,05 - 0,5%. 

Гомогенізацію мастила з графеном проводили на 

роторному змішувачі при геометричних і режимних 

параметрах, зазначених вище. 

5. У процесі модифікації мастила графеном 

встановлено, що всі трибологічні характеристики 

поліпшуються при збільшенні циклів обробки в роторному 

змішувачі. 

Найкращі характеристики досягаються в результаті 3-х 

циклів обробки. 

Подальша обробка підвищує експлуатаційні властивости 

всього на 2 - 3%. 

З огляду на дану обставину, обробку мастила проводили 

3 рази. 

6. Трибологічні дослідження визначали:

• несучу здатність - за критичноним навантаженням ;

• граничне навантаження - по навантаженню зварювання;

• протизношувальні властивости - по діаметру плями зносу.

Випробування по визначенню протизносних 

властивостей мастильних матеріалів проводилися на 4-
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кульовій машині тертя з мікропроцесора моделі TE82 

виробництва компанії Phoenix Tribology Ltd., 

(Великобританія). 

Діаметр плями зносу вимірювали за допомогою 

мікрометричній цифровий головки, вбудованої в мікроскоп 

Mitutoyo. 

Вузол тертя 4-кульовії машини являє собою піраміду з 4-

х контактуючих одна з одною сталевих кульок. 

Три нижніх кулі закріплюють нерухомо в чашці машини 

з випробуваним мастильним матеріалом. Верхня куля, 

закріплені в шпинделі машини, обертається відносно 3-х 

нижніх під заданим навантаженням з частотою обертання 1 

460 ± 70 об/хв. 

Після проведення випробування за допомогою 

мікроскопа визначали діаметр плями зносу кожного з 3-х 

нижніх кульок, середнє арифметичне від суми отриманих 

значень є діаметром плями зносу випробуваного зразка. 

Результати та обговорення 

1. Тільки графен сприяє зниженню діаметра плями

зносу. 

Зменшення плями зносу спостерігалося при концентрації 

графена в оливі починаючи з 0,1%. Максимальне зменшення 

діаметра плями зносу на 33% було зафіксовано при 

концентрації багатошарово графена 0,25%. 

При подальшому збільшенні концентрації до 0,5% 

зменшення діаметра плями зносу не зафіксовано. 

2. Оскільки при концентрації графена 0,1%, діаметр

плями зносу зменшився на 30%, було прийнято рішення при 

модифікуванні різьбових мастил додавати в них 0,1% 

багатошарового графена. 

Слід  зазначити,  що  ця  концентрація  набагато нижча  у 
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порівнянні з діалкілдитіофосфату цинку, дозування якого 

становить до 2 мас. %. 

Діаметр плями зносу зменшився на 50%, індекс задиру 

зріс майже в 2,9 рази, несуча здатність збільшилася в 3,8 рази. 

Необхідно відзначити, що мастило з 0,1% 

багатошарового графену не поступається змащенням, що 

містить одночасно цинк, купрум, графіт і плюмбум у 

концентраціях до 30%. 

Графен є не тільки екологічно безпечним матеріалом, але 

і сприяє поглинанню шкідливих домішок з рідких середовищ, 

зокрема плюмбуму [11, 12]. 

3. В роботі [9] отримали зниження коефіцієнта тертя

ковзання при використанні мастила, що містить всього 0,05% 

графена, що підтверджує доцільність проведення подальших 

досліджень по модифікованих пластичних мастил графеном. 

4. Ефективність використання твердих мастильних

матеріалів залежить від конструкції трибосистеми, підготовки 

її поверхні контакту й способу нанесення на поверхні [9]. 

Тверді мастильні матеріали наносять: у порошковидній формі, 

у вигляді суспензії, пасти, лакових покриттів, металевої плівки 

з м'якого металу й хемічних покриттів із солей металів. Тверді 

мастильні матеріали можуть бути використані також як 

домішки, які суттєво підвищують ефективність рідких олив і 

пластичних мастил. Суспензії з твердими мастильними 

матеріалами можна вводити в моторні, трансмісійні, 

гідравлічні оливи й мастильноохолоджувальні технологічні 

засоби (рідини) для поліпшення їх антифрикційних 

властивостей під час механічної обробки металів [2]. 

Висновки. Розроблено методику модифікації пластичних 

мастил багатошаровим графеном. Встановлено, що при 

додавання до пластичних мастил багатошарово графена в 
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кількості близько 0,1% по масі істотно поліпшуються всі 

трибологічні характеристики мастила. 
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ODDÍL 5. MARKETING 

§5.1 MARKETING SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY

OF THE ENTERPRISE 

Introduction. Today each enterprise should focus not only 

on ensuring the effectiveness of economic processes, but also focus 

on the  development  and  implementation  of  management  

systems  and  mechanisms  that are  able  to  respond  promptly  to  

changing  conditions  and  unfavorable  challenges  of the  external  

environment.management  of  the  economy  to  changing  external  

and internal   economic   conditions   can   occur   through   such   

ways   as   increasing   the aggressiveness  of  marketing  activities,  

accelerating  the  pace  of  introduction  of  new types  of  products  

into  production;  increasing  the  reliability  of  market  forecasts; 

transition  from  one-time  transaction  marketing  to  long-term  

marketing;  search  for information  on  new  consumer  needs  and  

appropriate  modification  of  marketing strategies.  That  is  why  

in  the  conditions  of  unstable  Ukrainian  economy,  the  issue  of 

developing  an  effectiveand  reliable  organizational  and  

economic  mechanism  for ensuring the economic security of 

agricultural enterprises on the basis of a marketing approach 

becomes especially relevant for domestic agricultural enterprises. 

At  the  same  time,  when  formulaging  a  commodity  

policy,  an  agricultural enterprise should take into account in 

addition to the choice of strategy and the place of its 

implementation,  which  is  possible  taking  into  account  such  

key  points  as: determining the target segment; planning and 

ensuring conditions for storage and sale of  agricultural  products,  

taking  into  account  market  requirements  and  seasonality factor. 

In addition,  the tendencies of saturation of domestic markets, 
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the aggravation of competitive processes, the inevitability of 

Ukrainian enterprises entering the globalized system  determine  

the  inevitability of the maximum  possible  use  of  the elements of 

strategic marketing, its main consistency - the development and 

implementation of  strategies  for  the  development  of  enterprises  

in  all  sectors  of  the national economy. 

Problems of own economic security arise before each 

enterprise not only in crisis periods, but also when working in a 

stable economic environment. 

Marketing management of the enterprise contributes to the 

process analysis, development and implementation of measures 

aimed at establishing, strengthening and maintaining mutually 

beneficial relationships with customers; provides the ability to 

organize the activities of the enterprise on the principles of optimal 

use of available potential and maximize profits with taking into 

account the needs of consumers, which helps to increase the 

economic security of the enterprise. 

Presenting main material. The main directions of 

strengthening of economic security of enterprise for each of the 

functional components were presented. Ensuring of economic 

security of enterprises serve as a basis for sustainable development 

both businesses and the economy as a whole. The foundation of 

every state and for guaranteeing the welfare of its residents is 

innovative, contemporary, strong and competitive economy.  

The progress of Ukrainian entrepreneurs and scientists in 

developing and implementing innovative technologies generates a 

growing interest in foreign enterprises operating in the same field 

of marketing as well as in special services. Procuring information 

on scientific achievements, new technologies, innovative solutions 

related to different research but even on business ideas etc. enables 

to implement them without major costs. There is the attempt to 
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strengthen the economy of a state through economic intelligence 

and industrial espionage. The enterprise chosen as a target of 

intelligence activities may suffer resultant economic loss even to the 

point of liquidation. From the perspective of a state and especially a 

small state, the damage inflicted on an enterprise means a loss for the 

whole state – unpaid taxes, expenses increase in the social sphere, the 

economy of the entire state weakens [1, P. 29]. Therefore economic 

security constitutes one of the most important components of 

national security. The world today requires that the state, 

enterprises and citizens would pay far more attention to the issues 

related to economic security. The Ukrainian Internal Security 

Service as a security authority has a crucial role in guaranteeing 

economic security of Ukraine – the state has granted us the 

responsibility to prevent foreign economic intelligence and 

industrial espionage, including foreign influence activities carried 

out through economic institutions; also anti corruption combat. As 

regards the prevention of economic intelligence and industrial 

espionage, the primary interest of foreign special services has been 

noted in issues related to the energy sector. Energy security is the 

backbone of a state. In the case of an independent state the 

keywords of energy security are the security, independence and 

variety of energy supplies, investments and objects of high 

importance. It all requires coordinated cooperation between 

different state agencies, government invested enterprises but also 

private enterprises as well as the priority of security aspect in 

working out and realizing essential action plans and long-term 

strategies [2].  

Ensuring economic security does not only consist in 

counterintelligence. Independence of national decision-making 

mechanism from the influence activities of persons connected with 

foreign capital is very important. In this regard it is sometimes 
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rather difficult to ascertain whether one acts in the interests of a 

company, a state or simultaneously in the interests of both. 

Considering Estonia rather small size economy, more attention 

should be drawn to capital consolidation. A foreign business 

partner of today who gains too big share in some important public 

sector might start influencing the domestic and foreign policy of 

the state in the coming years. The occasions are not rare when one 

attempts to use the influence as barter trade for gaining business 

favours in his/her own country. A significant factor in influencing 

the economic competitiveness of a state is international and 

domestic reliability on its economic and financial policy. It 

presumes the reliability of state agencies and low-level corruption. 

It is evident that the more corrupt the state, the fewer chances there 

are to obtain investments necessary for fostering entrepreneurship. 

During the last century the safety phenomenon has been 

significantly transformed. Therefore during the study of the 

structure of corporate security, companies use the theoretical and 

methodological apparatus of systems theory [3, P. 28–40].  

The features of the modern period of Ukraine’s economy, 

affecting its level and recommended to be considered during the 

process of ensuring corporate security of domestic enterprises, in 

our opinion, are: high level of political opposition in the Ukrainian 

society, excessive corruption at the highest levels of government, a 

large proportion of the shadow economy; distorted structure of 

production; complicated demographic situation in the country, loss 

of scientific and technological potential of the state, unfavorable 

foreign economic policy, low economic culture and extremely low 

index of economic freedom in our country. Only the most complete 

consideration of these features of the modern economy of Ukraine 

will promote the safe operation and development of domestic 

enterprises. In our opinion, providing the corporate security to 
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domestic enterprises, and taking into account features of the 

modern period of Ukraine’s economical development must 

manifest itself in:  

 a constant analysis and efective management of political risks,

keeping the political neutrality and non-interference in internal

political process;

 establishing an adequate system of protection and

counteraction the criminal and economic organized crime, illegal

acts or omissions of public ofcials;

 effective implementation of personnel policy in the company,

forecasting, and taking into account changes in consumer demand,

the level of security entities qualifed personnel, the formation of

modern corporate culture;

 monitoring of the foreign policy, the optimal regional

diversifcation of sources of raw materials and markets;

 long-term forecasting prospects for further integration of

Ukraine into the international sharing of the labor, modeling the

efects of globalization of the domestic economy and the

implementation of measures to neutralize the negative efects of

these processes.

The problems of their own economic security faced every 

kind of business, not only in times of crisis, but also when working 

in a stable economic environment, the complex solved with targets 

has significant difference. Ensuring an adequate level of safety and 

security is one of the fundamental principles of maintaining its 

viability in a dynamic economic environment. Business Security – 

is the basis of preserving a sustainable competitive position, the 

premise effective functioning and stable development of the entity. 

The quality of the business is determined by such basic elements 

as: economic efficiency; social orientation; security [4, p. 12-13].  

Therefore, safety  management  is an integral part of business 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

203 193

culture, and according to modern views – as business in general. 

local business, then, according to experts, the main negative factors 

are [5, р. 138-140]:  

 lack of full market environment;

 incomplete formation of the institutional framework for

economic policy;

 unbalanced state regulatory policy;

 inadequacy of budgetary policy;

 abuse of monopoly price nature;

 increasing the number of criminal attacks, so-called “raid” of

corruption and discriminatory action for entrepreneurs;

 imperfection of the judicial system, corruption in government

and the lack of public institutions that effectively protect the rights

of the owner;

 low competitiveness of enterprises and their innovative activity;

 poor performance of the financial condition and efficiency of

enterprises and the use resource support and more. We, in turn, will

defend the idea that an important element in the functioning of

financial and economic security business is a mechanism to ensure

it is realized through strategic and operational planning to ensure

financial and economic security.

The system of financial and economic security business – 

organized actions to ensure the coherent functioning of all services 

and divisions of the company’s employees to prevent or remove 

threats to the enterprise.  
It should be noted that the main tasks of economic security 

business include:  
 protection of the legitimate rights and interests of the
company and its employees;
 collection, analysis, data evaluation and prediction of the
situation;
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 study partners, customers, competitors, candidates for the job;

 detection, prevention and suppression of illegal and other

possible negative of the company’s employees to the detriment of

its security;

 preservation of assets and information;

 obtain the necessary information to develop the most

optimal management decisions on strategy and tactics of economic

activity etc. [6, p. 14-20].

The main value of the system of financial and economic 

security business is that it should be precautionary in nature, and 

the main criteria for assessing its reliability and efficiency are:  

 sustainable development, conservation and enhancement of

property company, a high level of competitiveness of products;

 ensuring the stable operation of the business, conservation and

enhancement of financial and material assets;
 security of all business information and resources;
 the use of innovative technologies in production activities;
 timely warning of crises and neutralization of negative factors
affecting the enterprise [7, p. 145-150].

In the event of a threat to global challenges and threats are 

resolved and liquidated in working order. Among those already 

traditional for domestic enterprises threats include: the appearance 

of unfair competition; changes in the dynamics of enterprise 

development caused by adjusting strategies and tactics of economic 

activity, the emergence of new production technologies and access 

to new markets; change the list of data that constitute commercial 

secrets and confidential information of the company; changes in 

applicable law; worsening crime situation in the country (region); 

change in headcount (high turnover, the release of highly-skilled 

workers who possess valuable information and have access to trade 

secrets); improving information network [8; 9]. Immediately, we 
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note that the method of constructing a system of financial and 

economic security business includes the following steps:  

 analysis of external and internal threats to economic security

business and study information about crises, their causes and ways

of settlement;

 modeling the new system of economic security business:

development plan addressing the identified deficiencies during the

audit; preparation of proposals on improving economic security

(including the establishment of security in the enterprise, if such

existed, or security at its base, the mechanisms of support), the

calculation of all kinds of necessary resources; planning the

monthly costs of running the system of economic security;

 the study of specific business segment, which it occupies in the

market, staffing, and familiarity with the staff;

 evaluate the effectiveness of the existing system and its

improvement;

 audit of the existing facilities to ensure safety and compliance

analysis of identified threats;

 the formation of a new system of economic security; approval of

the leadership model of the new system and the budget for its

maintenance [10, p. 35].

Among the measurements it important to mention the 

following:  

 value or attractiveness of business areas;

 enterprise competence in this area of activity, which manifests

itself as a competitive position;

 security, defined by the importance of existing organizational

relations in order to avoid competition.

Indicators for the evaluation of enterprise and its partners; 

interests include: the exchange index of best practices among 
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partners; the activity index in cooperation with universities; state 

support index; the activity index in cooperation with competitors; 

the activity index in cooperation with customers.  

By implementing such strategies, an enterprise may secure 

itself against a variety of possible risks, creating the socalled "niche 

security" where it is protected from competition and which allows 

entering competitive struggle at exposed markets. In this sense 

there is a three-dimensional definition of a business strategy in a 

certain type of activity. The indicators for such evaluation are: the 

index of organizational experience gaining; the integration index; 

the index of productive diversification development; the 

specialization index; the index of outsourcing expenditures.  

Conclusions. 

1. In a market economy, stability and security of the

enterprise depends on the wellknown factors of macro 

environment, which include the cyclical economic development, 

particularities and conditions of governmental interference in 

economic processes, political situation, the level of economic 

freedom in the country, scientific and technological development of 

the state. 

2. We believe that the long run level of corporate security of

entities is directly proportional to the level of national and, above 

all, economic security of the country, in other words, corporate 

security of the company steams from the economic security as a 

part of the national security of the country.  

3. One of the main factors of destabilization of the national

economy, in our opinion, is a high level of political opposition in 

the Ukrainian society, which results in a system crisis of national 

administration, which covers technical basis, the economy, social 

sphere, politics, law, etc.  
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4. At the present stage of national economy development

entities suffer from another equally important factor – corruption. 

Threatening proportions has reached the sphere of economy that 

functions outside of the government control.  

5. A characteristic feature of the domestic economy is

distorted structure of social production according to the needs of 

the state and population. The demographic situation in the country 

is rather complicated. During the last decade the level and quality 

of life has been significantly reduced.  

6. The negative trend of recent years is the loss of our

country a part of scientific and technological potential. Unfavorable 

for domestic entities is foreign policy of our country.  
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ODDÍL 6. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 

§6.1 ДИНАМІКА МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 

Вступ. Зміцнення стійкості національної економіки, 

забезпечення економічного зростання є актуальним завданням 

для України. В умовах посилення нестабільності та 

нерівномірності глобального економічного розвитку, 

зростаючих викликів, обумовлених переформатуванням 

світового економічного порядку, структурно-галузевими та 

інституційними змінами, вразливість відкритої малої 

економіки, якою є економіка України, зростає. Попри це, 

пошук шляхів відновлення економічного зростання після 

кризи 2014–2015 рр. в Україні розпочався зі спроб активізації 

та підвищення ефективності зовнішньої торгівлі. Темпи 

щорічного приросту товарного експорту у 2017–2019 рр. були 

високими і свідчили про посткризове відновлення економіки. 

Разом з тим, позитивні кількісні зміни не могли приховати 

загальної негативної тенденції структурного спрощення 

експорту, активізації експортної діяльності переважно в 

галузях, які пов'язані з виробництвом сировини та продуктів її 

неглибокої переробки. Така експортна спеціалізація країни не 

може забезпечити прискорення економічного зростання в 

середньостроковій перспективі та довгострокових 

прогресивних змін. Як свідчать останні дослідження 

структурної трансформації національної економіки та змін її 

позицій у міжнародному поділі праці, «Україна перебуває під 

суттєвим впливом зовнішньої кон’юнктури, її економіка 
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набуває критичної залежності як від погодно-кліматичних умов, 

що впливають на урожайність сільськогосподарських культур, так 

і від світових цін на товари, що експортуються» [1, c. 480].  

Актуальними науково-практичними завданнями є 

поглиблення методологічних засад дослідження 

конкурентоспроможності; розкриття взаємозв’язку 

міжнародної конкурентоспроможності та економічного 

зростання; оцінка ефективності економічних реформ для 

покращення галузево-технологічної структури експорту. 

Виклад основного матеріалу.  Складнощі вирішення 

практичних завдань економічної політики значною мірою 

зумовлені існуванням невирішених методологічних і 

методичних питань. Основні серед них: що таке 

конкурентоспроможність, як оцінити її базовий рівень, 

динаміку технологічної складності експорту?  

Конкурентоспроможність як економічна категорія 

Поняття конкурентоспроможності широко 

використовується для опису явищ у ринкових економіках, які 

пов'язані з конкурентними змаганнями за споживача. Під 

різними кутами зору аналіз історії теоретичного розвитку 

поняття «конкурентоспроможність» здійснили англійський 

учений Р. Мартін [2]; австрійські науковці К. Айгінгер, 

С. Беренталер-Зібер, Й. Фогель [3, с. 69]; американські – 

М. Дельгадо, К. Кетельс, М. Портер, С. Стерн [4, с. 6–8]; 

польські – Т. Сюдек, А. Завойська [5, с. 92–94]. Спираючись на 

здобутки цих та інших вчених, можна стверджувати, що 

впродовж останніх п’ятдесяти років зміст поняття 

«конкурентоспроможність» найчастіше пояснювався такими 

дещо загальними термінами, як здатність, потенціал, 

ймовірні майбутні можливості фірм, країн успішно продавати 

товари, послуги в умовах ринкової конкуренції. Разом з тим 
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імпліцитна, тобто неявна, прихована сутність того, що 

криється за цими термінами, змусила науковців шукати 

способи більш точного опису конкурентоспроможності за 

допомогою оцінок властивостей (характеристик) реального 

явища, яке воно узагальнює. Однак при цьому вони зіткнулися 

з новою проблемою: яким чином кількісно оцінити та описати 

такі властивості як «здатність», «потенціал», «можливості», 

що відображають не сутність, а випадкову природу 

конкурентоспроможності? Це випливає з того, що в реальному 

житті, наприклад, потенціал чи можливості можна реалізувати 

або не реалізувати.  

Наведені труднощі щодо аналізу 

конкурентоспроможності напевно будуть зберігатися до того 

часу, поки економісти не почнуть розглядати 

конкурентоспроможність не як випадкове, а цілком 

закономірне явище. На наше переконання, для зміни поглядів 

на це явище в науці накопичилося достатньо доказів. 

Найвагоміший серед них такий. Основним критерієм 

випадкового явища є не непередбачуваність його виникнення, 

а набір чинників, які його спричиняють. Згідно з цим 

припущенням, випадкове явище щоразу викликається новою 

комбінацією чинників, яка в майбутньому ніколи не 

повторюється. Якщо ж науковці описують та уточнюють набір 

постійних чинників, які спричиняють те чи інше економічне 

явище, в тому числі й конкурентоспроможність [4, с. 41; 6, 

с. 315; 7, с. 76–77], то це означає, що воно є детермінованим і 

виникає закономірно під дією певних сил.  

Якщо визнати, що конкурентоспроможність є 

закономірним явищем, то це неодмінно породжує проблему 

більш точного визначення змісту поняття, що його узагальнює. 

Пошук шляхів її вирішення варто розпочати з аналізу ієрархії 
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в системі понять, що містять термін 

«конкурентоспроможність». Поміж них засадничим доцільно 

визнати те, що використовується для характеристики товарів і 

послуг. Аргументація цього підходу спирається на те, що 

неможливо довести або уявити, що можуть існувати 

конкурентоспроможні фірми, галузі, регіони, країни, в яких не 

виробляються конкурентоспроможні товари чи послуги.  

Однак визначення засадничого терміну породжує 

зустрічне запитання: що перетворює товари і послуги на 

конкурентоспроможні? На перший погляд, відповідь проста – 

особливі унікальні властивості тієї чи іншої продукції та її 

цінова доступність. З цього приводу варто зауважити, що 

щорічно в світі створюється велика кількість доступних за 

ціною продуктів з новими властивостями. Проте лише окремі 

серед них стають лідерами продажів на ринках і приносять 

фірмам, країнам підвищені доходи. Наведений факт можна 

використати як аргумент на користь висновку, що виключно 

споживчий пріоритет стосовно купівлі того чи іншого 

продукту перетворює його на конкурентоспроможний. Отже 

поняттям «конкурентоспроможність» варто узагальнювати не 

що інше, як відповідність товару (послуги) споживчим 

перевагам (consumer preferences) учасників ринку. 

Можна припустити, що відповідність товару (послуги) 

споживчим перевагам учасників ринку може мати як 

мінімальну, так і максимальну величину, що коливається, 

наприклад, у межах 1–100%. Водночас накопичені емпіричні 

факти дають підстави стверджувати, що відповідність товару 

(послуги) купівельним перевагам споживачів може досягти 

максимально можливих значень лише за умови активізації в 

економіці всіх наявних мікро-, мезо-, та макроекономічних 

чинників конкурентоспроможності. Зважаючи на це в 
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прикладних дослідженнях варто оперувати поняттям «базова 

(загальна) конкурентоспроможність» (basic competitiveness) [8, 

с. 14–16]. Його доцільно використовувати для того, щоб 

описувати в економіках максимізовану, за допомогою мікро-, 

мезо-, та макроекономічних чинників, відповідність товару 

(послуги) споживчим перевагам учасників ринку.  

Окремі питання методики дослідження 

Запропоноване концептуальне трактування поняття 

«базова конкурентоспроможність» відкриває можливість 

пошуку методів точнішого опису явища, яке воно узагальнює. 

Зокрема, в економіці максимізовану відповідність товару 

(послуги) споживчим перевагам покупців можна описати за 

допомогою оцінки його питомої ваги в загальному обсязі 

ринкового продажу аналогічної за призначенням продукції. 

Така оцінка містить інформацію про те, що купівлю певного 

товару (послуги) вбачають своїм пріоритетом споживачі, які 

формують окрему частину попиту на ринку. 

Рівень базової конкурентоспроможності експорту країни 

можна розрахувати шляхом оцінювання питомої ваги її товарів 

і послуг у світовому експорті. Аналітичні можливості цього 

показника описані в економічній науці [9, с. 12]. Їх можна 

використати для оцінок питомої ваги національних товарів 

(послуг) у світовому експорті товарів (послуг). По аналогії 

можна стверджувати, що на внутрішньому ринку країни рівень 

конкурентоспроможності національних споживчих товарів 

можна розрахувати шляхом оцінювання їх питомої ваги в 

структурі роздрібного товарообороту, а національних 

інвестиційних товарів – в структурі капітальних інвестицій. 

В умовах зростаючої базової експортної 

конкурентоспроможності країни, «ефект зсуву» [10, с. 4–5] на 
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користь галузей, які випускають товари та послуги підвищеної 

технологічної складності з новими властивостями можна 

виявити шляхом оцінювання рівня технологічної складності 

товарного експорту (імпорту). Методика такого оцінювання 

базується на розрахунках індексу вартості одиниці продукції, 

тобто одиничної вартості – UV (unit value index). За його 

допомогою економісти виявляють зміни в середній вартості 

неоднорідних товарних одиниць, на яку можуть впливати 

коливання як у наборі товарів, так і в їхніх цінах [11]. Цей 

індекс зазвичай обирається для економічного аналізу, який 

будується на припущенні, що на ринку продукція більш 

високої технологічної складності з інноваційними або 

якіснішими властивостями завжди буде дорожчою, ніж 

традиційна. 

У цьому дослідженні середня вартість одиниці експорту 

(імпорту) країни оцінюється в доларах США за 1 кілограм ваги 

набору товарів певної групи j або сукупності товарних груп t. 

Вартість 1 кілограму ваги описується за допомогою індексів 

UVіх та UVіт, які відображають одиничну вартість 

експортної, імпортної товарної групи країни і. Окремі 

аналітичні можливості цих індексів коротко можна подати так. 

Якщо ж упродовж тривалого часу країна і1 одночасно 

експортує товари з нижчим рівнем технологічної складності 

ніж імпортує (UVі1хt / UVі1тt < 1), і за цим показником 

відстає від країни і2 та багатьох інших країн світу 

(UVі1хt / UVі2хt< 1), це є підставою для визнання, що наявна 

структура експортних операцій є соціально небажаною в 

довгостроковій перспективі. Такий висновок є приводом для 

аналізу переваг експортерів щодо виробництва різних груп 

товарів і послуг з метою пошуку шляхів зміни структури їх 

продажу.  
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У сучасній науці напрацьований категорійний апарат та 

математичний інструментарій для ідентифікації переваг, які 

дають змогу фірмам вигравати конкурентну боротьбу за 

споживача. У найбільш загальному вигляді такі переваги 

розділяють на три основні види: абсолютні, порівняльні та 

конкурентні. Аналіз абсолютних і порівняльних переваг фірм 

дає змогу знайти відповіді на запитання: які товари і послуги 

підприємці зацікавлені експортувати на світові ринки. 

Аналізуючи конкурентні переваги фірм, можна пояснити: 

чому саме та чи інша фірма стала в певній галузі економіки 

лідером з продажу на міжнародних ринках тих чи інших 

товарів і послуг? 

Предметом цього дослідження є не причини успіху 

окремих експортерів на світових ринках, а український 

експорт. Його динаміку неможливо пояснити лише наявністю 

у вітчизняних підприємств абсолютних переваг стосовно 

продажу окремих видів товарів і послуг. Зважаючи на це, в 

даному дослідженні увагу буде сконцентровано навколо 

порівняльних переваг, які визначають спеціалізацію України 

на міжнародних ринках.  

Сьогодні економісти володіють арсеналом методів щодо 

оцінювання порівняльних переваг, якими володіють 

експортери тієї чи іншої країни. Напевно найвідоміші серед 

них ті, що базуються на індексі виявленої порівняльної 

переваги (revealed comparative advantage (RCA), удосконалення 

якого відбувається дотепер [12]. У теорії міжнародної торгівлі 

він трактується, як здатність країни додатково виробляти 

певний товар з меншими альтернативними витратами 

порівняно з іншою країною або групою країн. При цьому, 

альтернативні витрати розуміються як потенційна вигода, яку 

фірма втрачає у випадку, якщо її менеджмент приймає 
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рішення виробляти та експортувати той чи інший товар або 

послугу порівняно з іншим варіантом рішення щодо 

розширення економічної діяльності на ринку. У наведеному 

значенні індекс RCA використовується для пояснення 

спеціалізації країни на тих чи інших видах експортних товарів 

і послуг.  

Для здійснення цього дослідження обрана версія індексу 

RCA, яку описали турецькі науковці У. Уткулу, 

Д. Сеймен [13 с. 9]. Її особливість полягає в тому, що вона 

базується на припущенні, що країна одночасно здійснює як 

експорт, так і імпорт певного товару (товарної групи). У цьому 

випадку базою для порівняння слугує відношення експорту та 

імпорту певного товару (товарної групи) та відношення 

сукупного експорту та імпорту країни. Розрахунок цієї версії 

індексу RCA можна описати за допомогою такого 

математичного запису: 

RCAij = ln [(xij / mij) / (Хit / Mit)], 

де RCAij – індекс виявленої порівняльної переваги і-ої 

країни за j-м товаром; Хit, Mit – сукупний обсяг експорту, 

імпорту і-ої країни; xij, mij – обсяги експорту, імпорту j-го 

товару і-ої країни. Розрахунок натурального логарифму за 

індексом RCAij дає змогу порівнювати різні його значення 

впродовж різних періодів, незалежно від початкових величин. 

Якщо індекс RCAij > 0, то це означає, що і-та країна має 

порівняльну перевагу в експорті j-го товару до інших країн, у 

випадку коли індекс RCAij < 0 – що закордонні конкуренти 

мають порівняльну перевагу в імпорті j-го товару до і-ої 

країни.  

Основні прикладні результати дослідження 

Для визначення перспектив економічного зростання, що  

розпочалося в Україні після економічної кризи 2014–2015 рр., 
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важливо знати, як у 2016–2019 рр. змінювалася 

конкурентоспроможність української продукції на 

зовнішньому та внутрішньому ринках?  

Конкурентоспроможність вітчизняного експорту. 

Динаміку базової конкурентоспроможності експорту країни 

можна виявити за допомогою оцінок його питомої ваги в 

світовому експорті впродовж певного періоду. У табл. 1 

наведено такі оцінки щодо експорту України в 2013–2019 рр. 

Таблиця 1 

Питома вага України у світовому експорті в 2013–2019 рр. 
Роки 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Світовий експорт 

товарів та послуг, 

млрд дол. США 

23628,75 21351,01 20919,42 23081,50 25336,12 24933,01 

Експорт товарів та 

послуг України, млрд 

дол. США  

81,719 47,862 46,008 53,944 59,177 63,556 

Частка України у 

світовому експорті, % 

0,35 0,22 0,22 0,23 0,23 0,25 

Джерело: складено за даними Світового банку [14] 

Дані табл. 1 свідчать, що відносно передкризового 

2013 р., питома вага сукупного експорту товарів та послуг 

України у світовому експорті зменшилася з 0,35 до 0,25 %. Це 

є свідченням зниження рівня базової конкурентоспроможності 

вітчизняного експорту. Однак наведені показники також дають 

змогу спостерігати іншу важливу економічну тенденцію, що 

після 2016 р. конкурентоспроможність експорту поступово 

починає зростати. Зокрема, в 2017–2019 рр. частка України у 

світовому експорті збільшилася з 0,22 до 0,25 %.  

Щоб  виявити  чи  була  ця тенденція характерною як для 
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експортних товарів, так і для послуг варто скористатися 

даними Світового банку [15], що відображають їх питому вагу 

у світовому експорті в 2013–2019 рр. Аналіз зазначених даних 

свідчить, що в 2013–2019 рр. у світовому експорті товарів 

питома вага України зменшилася з 0,32 до 0,25 %. Це є 

доказом зниження конкурентоспроможності експортних 

товарів порівняно з передкризовим 2013 р. Водночас наведені 

дані також показують, що в 2017–2019 рр. 

конкурентоспроможність вітчизняного товарного експорту 

мала тенденцію до незначного зростання порівняно з 2016 р. 

За схожим сценарієм ситуація розвивалася і в сфері послуг. У 

2013–2019 рр. частка України у світовому експорті послуг 

зменшилася з 0,46 до 0,28 %. У 2017–2019 рр. 

конкурентоспроможність вітчизняних експортних послуг мала 

тенденцію до незначного зростання порівняно з рівнем 2016 р. 

Економічні тенденції 2017–2019 рр. щодо поступового 

зростання конкурентоспроможності вітчизняних експортних 

товарів та послуг зумовлюють природне запитання: чи були ці 

закономірності також притаманні внутрішньому ринку?  

Конкурентоспроможність інвестиційних і споживчих 

товарів на внутрішньому ринку України. Вітчизняні 

інвестиційні товари надходять у сферу виробництва у формі 

капітальних вкладень. В Україні індекс капітальних інвестицій 

в 2014–2015 рр. зменшувався порівняно з попереднім роком, а 

в 2016–2019 рр. – зростав у межах 115,5–121,1%. Остання 

тенденція свідчила про зростання попиту на засоби 

виробництва. Для його задоволення споживачі мали змогу 

купувати вітчизняну або імпортну продукцію. Їх вибір 

характеризують дані табл. 2, що відображають частки 

вітчизняної та імпортної продукції в структурі капітальних 

інвестицій України в 2015–2019 рр. 
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Таблиця 2 

Вітчизняна та імпортна продукція у структурі  

капітальних інвестицій України в 2015–2019 рр. 
Роки 2015 2016 2017 2018 2019 

Капітальні інвестиції, 

млн грн 

273116 359216,1 448462 578726,4 623978,9 

Імпорт інвестиційної 

продукції, млн 

дол.США 

4 629 6 505 8 600 9 623 12486 

Середньорічний  

офіційний курс долара 

США 

21,84 25,55 26,59 27,69 23,69 

Імпорт інвестиційних 

товарів, млн грн 

101097,4 166202,8 228674,0 266460,9 295793,3 

Обсяг реалізації 

вітчизняної 

інвестиційної продукції, 

млн грн 

102716,1 117183,6 152604,0 185416,0 200866,1 

Частка імпортної 

інвестиційної продукції, 

% від капітальних 

інвестицій 

37,0 46,3 51,0 46,0 47,4 

Частка вітчизняної 

інвестиційної  

продукції,  

% від капітальних 

інвестицій 

37,6 32,6 34,0 32,0 32,2 

Джерело: складено за даними Державної служби 

статистики України [16] та Національного банку України [17]. 

Дані табл. 2 свідчать, що у 2015–2019 рр. у структурі 

капітальних інвестицій частка вітчизняної інвестиційної 

продукції зменшилась з 37,6 до 32,2%, а імпортної – зросла з 

37,0 до 47,4%. Ці тенденції є ознакою зменшення 

конкурентоспроможності вітчизняних інвестиційних товарів 

порівняно з імпортними аналогами.  

Динаміку     продажу      споживчих     товарів      можна 
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проаналізувати за допомогою показників, що характеризують 

коливання часток вітчизняної та імпортної продукції у 

структурі роздрібного товарообороту. Для цього 

скористаємося даними табл. 3, які відображають частку 

вітчизняної  продукції  у  структурі роздрібного товарообороту 

України в 2015–2019 рр.  

Таблиця 3 

Вітчизняна продукція у структурі роздрібного 

товарообороту України в 2013–2019 рр. 
Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Споживчі товари у 

структурі роздрібного 

товарообороту, % 

57,2 57,8 58,1 55,8 52,3 53,2 52,4 

у т.ч. продовольчі товари, 

% 

85,5 85,6 85,2 84,8 82,2 81,4 80,0 

непродовольчі товари, % 39,0 39,5 39,3 35,6 32,6 31,7 32,0 

Джерело: складено за даними Державної служби 

статистики України [18].  

Дані табл. 3 свідчать, що в посткризовий період 2016–

2019 рр. в Україні у структурі роздрібного товарообороту 

частка продажу вітчизняних продовольчих товарів зменшилася 

з 85,2 до 80,0%, водночас непродовольчих – з 39,3 до 32,0%. 

Це означає, що на внутрішньому ринку рівень 

конкурентоспроможності вітчизняних споживчих товарів 

знизився порівняно з їх імпортними аналогами.  

Виявлення факту, що в 2017–2019 рр. 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції поступово 

збільшувалася лише на світовому ринку породжує питання: чи 

супроводжувалася ця тенденція зростанням рівня 

технологічної складності товарного експорту. Для пошуку 
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відповіді на нього скористаємося даними табл. 4, які 

відображають зміни в динаміці одиничної вартості продукції, 

що імпортувалася та експортувалася Україною в 2013–2019 рр. 

Таблиця 4 

Динаміка одиничної вартості товарного  

експорту та імпорту України в 2013–2019 рр. 
Роки Товарний імпорт Товарний експорт 

Вартість 

(Mіt), тис. 

дол.США 

Вага 

нетто, 

тонн 

Одинична 

вартість 

(UVітt), 

дол

. США/кг 

Вартість 

(Хіt), тис. 

дол.США 

Вага 

нетто, 

тонн 

Одинична 

вартість 

(UVіхt), 

дол. 

США/кг 

2013 76850494 75344171 1,02 63264122 174392468 0,36 

2014 52533379 59475536 0,88 54044054 174031481 0,31 

2015 36569603 57782723 0,63 38170630 159897001 0,24 

2016 38869503 60690174 0,64 36364059 150323936 0,24 

2017 49537383 73829551 0,67 43260180 153155757 0,28 

2018 56875461 73277660 0,78 47328962 149107552 0,32 

2019 60414393 75413733 0,80 50061057 166976286 0,30 

Джерело: складено за даними Державної фіскальної 

служби України [19].  

Дані табл. 4 свідчать, що в 2013–2019 рр. вартість 1 кг 

ваги усієї сукупності товарів, які експортувалися та 

імпортувалися Україною, зменшилася. Зокрема, вартість 

одиниці ваги товарного експорту (UVіхt) знизилася з 0,36 до 

0,30 дол. США /кг. Для порівняння варто зазначити, що цей 

показник у розвинених країнах становить близько 

7,5 дол. США /кг [20, с.80]. Водночас вартість одиниці ваги 

товарного імпорту (UVітt) скоротилася з 1,02 до 

0,80 дол. США /кг. Це означало, що український споживач 
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додатково знизив вимоги до властивостей імпортної продукції, 

а український бізнес не намагався імпортувати сучасне дороге 

технологічне обладнання для модернізації власних 

підприємств з метою розширення випуску інноваційної та 

якіснішої продукції. Незважаючи на це, в 2013–2019 рр. в 

Україні середня одинична вартість товарного імпорту більш 

ніж у 2,6 раза перевищувала аналогічну вартість експорту. Це 

свідчить, що останній мав меншу технологічну складність 

порівняно з імпортом. Україна впродовж тривалого часу 

експортує товари з нижчим рівнем технологічної складності 

ніж імпортує, і за цим показником відстає від багатьох країн 

світу. Це означає, що в довгостроковій перспективі наявна 

структура експортних операцій є соціально небажаною. Для 

розуміння можливих напрямів її корекції варто проаналізувати 

порівняльні переваги експортерів стосовно виробництва та 

продажу різних груп товарів і послуг.  

Порівняльні переваги вітчизняних експортерів 

Розрахунок індексу RCAij на прикладі України на основі 

класифікатора УКТЗЕД дав змогу виявити, що в 2019 р. 

вітчизняні підприємці мали високі та помірні порівняльні 

переваги щодо експорту найбільших груп:  

 продукції проміжного споживання:

– «Живі тварини; продукти тваринного походження»

(RCA=0,21), у тому числі м’ясо та їстівні субпродукти 

(RCA=1,53), молоко та молочні продукти, яйця птиці; 

натуральний мед (RCA=1,02);  

– «Продукти рослинного походження» (RCA=2,0), у тому

числі зернові культури (RCA=4,01), насіння і плоди олійних 

рослин (RCA=1,89), продукція борошномельної-круп’яної 

промисловості (RCA=1,78);  
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– «Мінеральні продукти», а саме: руди, шлак і зола
(RCA=1,95); 

– «Деревина і вироби з деревини» (RCA=1,55);
– «Недорогоцінні метали та вироби з них» (RCA=1,06), у

тому числі чорні метали (RCA=1,97); 

 споживчої продукції:

– «Жири та олії тваринного або рослинного походження»

(RCA=2,96), у тому числі олії соняшникова, сафлорова або 

бавовняна (RCA=10,65); 

– «Готові харчові продукти» (RCA=0,24), у тому числі

залишки і відходи харчової промисловості (RCA=1,89), цукор і 

кондитерські вироби з цукру (RCA=1,31);   

 послуг:

– «Послуги з переробки матеріальних ресурсів»

(RCA=6,49); 

– «Транспортні послуги» (RCA=1,85), у тому числі

послуги трубопровідного транспорту (RCA=4,74); 

– «Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та

інформаційні послуги» (RCA=1,64), у тому числі комп’ютерні 

(RCA=2,01), інформаційні (RCA=1,18);  

В Україні до експорту підвищеної технологічної складності 

можна віднести ХVI, XVII, XVIII товарні групи. До їх складу 

входять: машини, обладнання та механізми, електротехнічне 

обладнання; засоби наземного транспорту, літальні апарати, 

плавучі засоби механічне обладнання; прилади та апарати оптичні, 

фотографічні. Встановлено, що вітчизняні підприємці втрачають 

порівняльні переваг з виробництва та продажу цих товарних груп 

на міжнародних ринках. Про це свідчить коливання від’ємного 

значення індексу виявлених порівняльних переваг в межах: RCA = 

(-1,91)–(-1,06).  
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У 2019 р. факт втрати українськими підприємствами 

порівняльних переваги щодо виробництва та експорту ХVI, 

XVII, XVIII товарних груп був не випадковою подією, а 

наслідком стійкої економічної тенденції. Описати її можна за 

допомогою таких розрахункових даних. Зокрема, якщо в 

2013 р. в Україні обсяг експорту ХVI, XVII, XVIII товарних 

груп у перерахунку на одну особу населення становив 233,6 

дол. США, то в 2019 р. – 131,9 дол. США. Підтвердити 

зазначену тенденцію можна також за допомогою коефіцієнта 

перевищення імпорту над експортом. Так, якщо в 2013 р. в 

Україні імпорт товарів, що входять до ХVI, XVII, XVIII груп 

перевищував їхній експорт в 1,8 раза, то в 2019 р. – уже в 

3,7 раза. Заміщення на внутрішньому ринку цих товарних груп 

імпортними аналогами суттєво зменшує можливості економіки 

підвищувати рівень зайнятості та оплати праці, стримувати 

міграцію кваліфікованої робочої сили за кордон.  

Висновки. Результати проведеного дослідження 

доводять, що в 2017–2019  рр. конкурентоспроможність 

українського експорту поступово зростала, але в його складі 

збільшувалися частки окремих видів сировини та продуктів її 

неглибокої переробки. Водночас на внутрішньому ринку 

конкурентоспроможність споживчої та інвестиційної продукції 

зменшувалася і її поступово заміщували імпортні аналоги. Ці 

тенденції свідчать про те, що Україна на міжнародних ринках 

продає все більше сировинної продукції і все менше виробляє 

товари підвищеної технологічної складності з інноваційними 

або якіснішими властивостями. Незважаючи на це, 

спеціалізація України в світовому господарстві залишається 

економічно виправданою та ефективною. Однак вона є 

соціально небажаною в довгостроковій перспективі, тому що 

стримує розвиток економіки та виштовхує її на узбіччя 
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технологічного прогресу. З цього випливає, що незважаючи на 

інституційні перетворення, Україна продовжує рухатися по 

зачарованому колу і не наблизилася до реалізації  мети щодо 

збільшення рівня міжнародної конкурентоспроможності 

продукції підвищеної технологічної складності, яка має 

відносно більшу частку доданої вартості.  
Вийти із цього кола вітчизняна економіка зможе лише за 

умови, якщо підприємці почнуть активно набувати додаткові 

порівняльні переваги на зовнішніх ринках щодо виробництва 

та продажу технологічно складних товарів та послуг. 

Додатковим джерелами порівняльних переваг країн можуть 

слугувати кваліфікована робоча сила та якісні інститути. 

Зважаючи на те, що кваліфіковані працівники активно 

мігрують з України, в уряду залишається лише один шлях 

виведення економіки на новий рівень 

конкурентоспроможності – це створення сприятливого 

інституційного середовища для інноваційної діяльності 

підприємств. 

Однак, як свідчить практика, урядова політика в 

зазначеному напрямі зіштовхується із певними труднощами. 

По-перше, згідно зі ст. 2 Закону України “Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні” від 8 вересня 

2011 р. № 3715-VI Кабінет Міністрів України мав би до 1 

березня 2020 р. подати до Верховної Ради України у вигляді 

проекту закону пропозиції щодо визначення стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на наступний 

десятирічний період, який включає 2022–2031 рр. Проте такі 

пропозиції не були внесені.  

По друге, невизначеність щодо стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на наступний 
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десятирічний період неминуче призвела до порушення 

процедури формування середньострокових пріоритетних 

напрямів розвитку інновацій на загальнодержавному і 

галузевому рівнях. Це зумовлено тим, що останні 

розробляються органами державної влади на основі 

законодавчо визначених стратегічних пріоритетних напрямів з 

метою їх поетапної реалізації. При цьому варто зауважити, що 

середньострокові пріоритети інноваційної діяльності є 

основним інструментом, який використовується державою для 

поточного управління інноваційним розвитком економіки 

відповідно до потреб споживачів на внутрішньому та 

зовнішньому ринках і збереження на них наявних 

конкурентних позицій національної продукції.  

По третє, відсутність законодавчо визначених 

пріоритетних стратегічних і середньострокових напрямів 

інноваційної діяльності стало причиною відсутності в Україні 

державної цільової програми щодо розвитку науково-технічної 

та інноваційної діяльності. Така ситуація унеможливлює 

отримання бюджетного фінансування на розвиток 

інноваційних проектів, які мають реалізовуватися у середньо- 

та довгостроковому періодах.  

Наведені факти свідчать, що в умовах наявного 

інституційного середовища центральні органи виконавчої 

влади не мають чітких уявлень, які напрями створення новацій 

потрібно стимулювати і навколо яких із них необхідно 

сконцентрувати зусилля та обмежені фінансові ресурси, щоб 

підвищити конкурентоспроможність не лише певного 

підприємства або галузі, а й економіки загалом. Внаслідок 

цього виникає критична ситуація: підприємства проявляють 
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дедалі менше інноваційних ініціатив, а центральні органи 

влади не зовсім орієнтуються, які з них доцільно розвивати, 

щоб підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки та забезпечити її прискорене зростання у середньо- 

та довгостроковій перспективі.  
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§6.2 КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Вступ. В умовах сучасного глобалізованого світу як 

перед людством загалом, так і перед окремими державами 

постають різноманітні проблеми та кризи, що потребують 

вирішення. Серед викликів сучасності – забруднення 

навколишнього середовища, соціальна незахищеність, 

порушення прав людини, необхідність боротьби з бідністю, 

завдання забезпечення доступу до якісної освіти для 

мешканців країн та багато інших. У світлі того, що державні 

структури не завжди в змозі ефективно та самостійно 

вирішити ці завдання, особливої популярності набуває 

концепція корпоративної соціальної відповідальності, в рамках 

якої частина навантаження по врегулюванню перерахованих 

вище проблем беруть на себе багатонаціональні підприємства 

(БНП), що працюють у міжнародному бізнес-середовищі.  

Виклад основного матеріалу. У міжнародному 

розумінні корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) 

трактується як добровільний внесок бізнесу в розвиток 

суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, 

пов'язаний безпосередньо з основною діяльністю компанії та 

виходить за межі певного законом мінімуму.  

На сучасному етапі розвитку існує низка міжнародних 

документів, що впливають на відносини у сфері КСВ. До них 

входять конвенції та декларації Міжнародної організації праці 

(ILO Conventions [1], ILO Declarations [2]), Рекомендації 

Організації економічного співробітництва та розвитку для 

транснаціональних корпорацій (OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises [3]), Норми ООН про обов'язки 
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компаній у сфері прав людини (UN Human Right Norms for 

Business [4]) та інші нормативні документи. Перші стандарти 

були розроблені ще в Англії на рубежі дев’ятнадцятого і 

двадцятого століть, а в даний час публічна нефінансова 

звітність підприємств є однією з найважливіших вимог, які 

пред’являються компаніям громадськістю розвинених країн. 

В рамках даного дослідження доцільною є типізація та 

класифікація соціальної відповідальності бізнесу. Так, до 

рівнів соціальної відповідальності бізнесу відносять: базовий 

рівень, другий рівень та найвищий рівень (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Рівні соціальної відповідальності бізнесу [5] 

Розрізняють два види соціальної відповідальності 

бізнесу:  

1) внутрішня соціальна відповідальність бізнесу 

передбачає комфортні та безпечні умови праці для 

працівників, гідну оплату праці, додаткове медичне 

страхування, постійне навчання співробітників, додаткову 

допомогу у важких життєвих ситуаціях;  

Базовий 

включає основні зобов'язання 

організації, такі як своєчасна 

виплата заробітної плати 

персоналу, виплата податків і 

зборів, створення нових 

робочих місць 

включає заходи щодо 

поліпшення умов праці, 

виділення співробітникам 

житлової площі, підвищення їх 

рівня освіти та кваліфікації, 

профілактичні заходи для 

зміцнення здоров'я 

Другий 
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2) зовнішня соціальна відповідальність бізнесу 

передбачає заходи, спрямовані на благодійність, захист 

екології, роботу з громадськістю та взаємодію з різними 

організаціями, сприяння роботі з ліквідацією надзвичайних 

ситуацій та ін. 

Вирізняють також типи програм соціально 

відповідального бізнесу:  

– проведені разом із державними органами;

– спільні із некомерційними об'єднаннями;

– у взаємодії із профспілковими організаціями та

іншими громадськими об'єднаннями; 

– по роботі із засобами масової інформації та зв'язків із

громадськістю; 

– програми, створені безпосередньо організацією.

На сучасному міжнародному ринку дотримання 

принципів діяльності компаній у сфері КСВ користується 

популярністю. Але варто зазначити, що концепція 

корпоративної соціальної відповідальності з'явилася відносно 

нещодавно, і її виникнення у різних країнах пояснювалося своїми 

соціально-історичними передумовами. З цих обставин існують 

різні моделі КСВ: британська, канадська, японська, американська 

та інші [6]. У більшості країн держава підтримує соціально 

відповідальні компанії, оскільки впровадження принципів КСВ 

дозволяє ефективніше вирішувати соціальні, економічні та 

екологічні проблеми, створює можливості для [6]: 

– підвищення якості соціального забезпечення та

освіти; 

– боротьби з корупцією, дискримінацією, порушенням

прав людини; 

– функціонування в рамках довгострокового сталого

соціально-економічного та екологічного розвитку; 
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– зниження навантаження на державу під час

вирішення суспільних проблем. 

Дослідники виділяють також такі мотиви соціальної 

відповідальності бізнесу: зростання ефективності праці 

працівників; стабільне закріплення на робочих місцях 

кваліфікованих кадрів, мінімізація плинності; спеціальні 

рекламні акції, спрямовані на висвітлення організації та 

виробленого товару; підвищення іміджу організації, її 

товарних знаків; перспектива додаткового інформування про 

роботу бізнесу у ЗМІ; зміцнення позицій компанії та додаткові 

можливості просування в регіоні; пільгове оподаткування; 

співучасть у федеральних та регіональних інвестиційних 

проектах. При цьому Інструменти реалізації програм соціально 

відповідального бізнесу: інвестування у соціальні програми; 

благодійна діяльність; спонсорська допомога; створення 

фінансових грантів; створення корпоративного фонду. 

При цьому основними інструментами реалізації програм 

соціально відповідального бізнесу є: інвестування у соціальні 

програми; благодійна діяльність; спонсорська допомога; 

створення фінансових грантів; створення корпоративного 

фонду тощо. 

Особливо важливим і показовим стало розуміння 

принципів КСВ власниками бізнесу під час кризи, коли 

соціальна відповідальність фірми чи компанії стає подвійно 

важливою для суспільства. Тому доцільно представити перелік 

топ-25 найкращих програм КСВ. До нього увійшли як 

загальносвітові програми, ініційовані найбільшими 

компаніями, що поставили собі за мету відповідати найвищим 

стандартам, так і реалізовані на вітчизняному ринку. 

Високі показники активності в області КСВ демонструє і 

один з флагманів економіки ОАЕ –  авіакомпанія «Emirates». 
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Особливий напрямок діяльності – підтримка місцевих громад і 

благодійних проектів в країнах, де компанія є найбільшим 

перевізником (Індія, Пакистан і ін.). Серед соціальних 

ініціатив – підтримка великих спортивних подій і організацій, 

включаючи Чемпіонат світу з футболу і Міжнародна рада 

крикету. Авіакомпанія виступає генеральним спонсором 

відомого британського клубу Arsenal, давши своє ім'я новому 

стадіону і розмістивши логотип на футболках гравців. За 100 

млн фунтів стерлінгів компанія придбала можливість до 2021 

р. пов'язувати себе з одним з найдорожчих спортивних 

брендів. Одна з головних задач авіакомпанія «Emirates» в 

області корпоративного громадянства – формування 

позитивного образу Дубая за межами країни і Близькосхідного 

регіону [6].  

Серед компаній технологічного спрямування 

зацікавленість викликає досвід компанії «Microsoft», яка давно 

інтегрувала рішення задач в області соціальної 

відповідальності в свою бізнес-стратегію. Більш того, 

ініціативи в області КСВ стали частиною корпоративної 

культури. Щорічно організовуючи сотні спеціалізованих 

заходів, співробітники компанії протягом 30 років 

пожертвували на соціально важливі проекти більше $ 1 млрд. 

Величезний резонанс отримав проект корпорації під назвою 

«Yo soy empleo» («Я працюю»), спрямований на 

працевлаштування іспанців під час кризи. У програму було 

інвестовано EURО 26,5 млн., чверть з яких вклали в 

комунікації. Соціальна ініціатива передбачала комплексну 

підтримку не працевлаштованих громадян: надання фінансової 

допомоги, організацію тренінгів, перекваліфікацію фахівців і 

юридичні консультації. В результаті реалізації проекту були 

працевлаштовані 10 тис. іспанців, 55% з яких отримали 
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постійну роботу, 13% - можливість реалізувати власні проекти. 

З усіх працевлаштованих фахівців 40% були у віці до 35 років і до 

цього моменту не могли знайти роботу на протязі 14 місяців [6]. 

Компанія Avon [7] у своєму прагненні бути кращою 

косметичною компанією для світу активно працює у двох 

напрямках: підтримує жінок, які постраждали від домашнього 

насильства, та робить свій внесок у боротьбу з раком грудей. 

За 19 років роботи програми «Місія проти раку молочної 

залози» було зібрано понад 19 млн. грн. на боротьбу з раком 

молочної залози, придбано 19 одиниць сучасного обладнання 

для 11 обласних онкоклінік. Завдяки Avon в Україні вперше 

з’явилися мобільні мамографічні комплекси – їх передали 

Черкаському та Сімферопольському онкоцентрам. Благодійна 

програма «Місія проти насильства над жінками» в Україні 

існує з 2009 р. У листопаді 2019-го компанія передала 

благодійну допомогу у розпорядження UNFPA, Фонду ООН у 

галузі народонаселення, 77 000 одиниць продукції загальною 

вартістю понад 10 млн грн на потреби тисяч жінок 

постраждалих від домашнього насильства. 

Принцип сталого розвитку є основою корпоративної 

стратегії німецького хімічного концерну BASF. У своїй 

діяльності компанія поєднує економічні успіхи з дбайливим 

ставленням до навколишнього середовища та соціальною 

відповідальністю. Співробітники Групи BASF, загальна 

чисельність яких становить понад 117 тис. осіб, роблять 

внесок у успішний розвиток бізнесу клієнтів у різних 

індустріях практично у всіх країнах світу, забезпечуючи 

надійне майбутнє та кращу якість життя для кожної людини. В 

Україні концерн BASF реалізує проект реставрації об’єктів 

Шарівського палацово-паркового комплексу в Харківській 

області – історичної пам'ятки української архітектури ХІХ ст. 
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Крім того, вже більше трьох років компанія розвиває освітній 

проект BASF Kids Lab, завданням якого є познайомити 

школярів із захоплюючим світом хімічної науки [7]. 

Компанія Carlsberg Ukraine [8] реалізує в нашій країні 

програму сталого розвитку «Мета 4 нуля: разом до 

майбутнього». Йдеться, зокрема, про дії, які дозволяють до «0» 

знизити вуглецевий слід виробництв компанії, зменшуючи 

викиди пивоварних заводів та збільшуючи частку 

відновлюваних джерел енергії. Сюди ж – «Нуль 

безвідповідального споживання» (надання максимального 

вибору споживачеві безалкогольної альтернативи, його 

інформування, боротьба зі споживанням алкоголю 

неповнолітніми), «Нуль нещасних випадків» (турбота про 

здоров'я співробітників та безпеки на виробництві), «Нуль 

втрат води» (вода, що використовується у виробництві, 

очищається і використовується повторно у технічних 

потребах). Також у рамках проекту Green Fibre Bottle компанія 

Carlsberg розробляє першу у світі на 100% біорозкладну 

«паперову» пляшку з деревного волокна. І це не єдина 

інновація у рамках боротьби зі зміною клімату. 

КСВ та стратегія сталого розвитку є невід’ємною 

частиною діяльності L'Oréal [9]. Компанія реалізує програми, 

спрямовані на підтримку жінок, визнання їхньої ролі в 

суспільстві. Компанія підтримує місцеву спільноту в умовах 

пандемії, робить конкретні кроки щодо вирішення гострих 

екологічних та соціальних проблем. 2020-го L'Oréal вже втретє 

реалізує українську Премію L'Oréal-UNESCO «Для Жінок у 

Науці», мета якої – відзначити молодих жінок-науковців та 

заохотити їх вибирати наукові професії. Вже четвертий сезон 

освітня програма «Краса для всіх» компанії L'Oréal Україна 

спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

237 227

допомагає жінкам, які постраждали від домашнього та 

гендерного насильства, безкоштовно освоїти професію 

перукаря. А в рамках боротьби з Covid-19 L'Oréal в Україні 

передала лікарням, аптекам та продовольчим мережам понад 

100 тис. продуктів, включаючи спиртові гелі для санітарної 

обробки рук. 

Світовий косметичний бренд Mary Kay [7] – компанія з 

розвитку жіночого підприємництва. Вже понад 56 років Mary 

Kay надихає жінок на досягнення своїх підприємницьких цілей 

майже у 40 країнах світу. Соціальна місія компанії – 

збагачувати життя жінок та їхніх сімей у всьому світі. У 

компанії діє глобальна благодійна ініціатива «Рожевий змінює 

життя». Щорічно Mary Kay представляє новий продукт в 

обмеженій колекції, частина коштів від продажу якого 

спрямовується на благодійні цілі. В Україні компанія вже 

понад 15 років підтримує жінок, які борються з раком 

молочної залози, а також лікарні та медичний персонал у 

боротьбі з пандемією, спричиненою Covid-19. Mary Kay 

продовжує свою місію в Україні, розвиваючи жіноче 

підприємництво, а також надаючи українкам якісний сервіс та 

продукцію. 

Компанія PepsiCo [10] реалізує в Україні різноманітні 

соціальні та благодійні ініціативи, спрямовані на захист 

екології та допомогу суспільству. Цього року у фокусі 

компанії виявилася боротьба з коронавірусом. PepsiCo 

пожертвувала на неї понад 30 млн грн, цілеспрямовано 

підтримала медиків та лікарні на передовій боротьбі з вірусом, 

а також людей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. Зокрема, за підтримки благодійного фонду 

PepsiCo Foundation було закуплено понад 16 тисяч захисних 

костюмів для медиків у Миколаєві, Одесі, Києві, Львові, 
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Вишгороді та Вишневому, а також медичне обладнання для 

лікарень в Одесі та Миколаївській області. Також PepsiCo 

Україна допомагає продуктами медпрацівникам та людям у 

складних життєвих обставинах. За час карантину компанія 

передала їм понад 450 т продукції, понад 80% із якої – 

молочна продукція, дитяче харчування, а також соки та 

нектари. 

Сфери КСВ компанії «Агрорегіон» – освітній проект 

«АгроШкола» та школа для учасників АТО TractorEAST. 

«АгроШкола» включає агрономічний курс, технічний курс і 

стажування в одному з підрозділів компанії. Це дає людям 

можливість здобути нову, затребувану спеціальність в 

агропромисловому комплексі України. TractorEAST дає 

можливість ветеранам АТО відкрити нову сторінку свого 

життя, безкоштовно отримати за півроку професій 

тракториста, який дуже затребуваний в Україні. Компанія 

«Агро регіон» при цьому не тільки вчить людей, забезпечує їх 

житлом та харчуванням, а й виплачує стипендію. Саме ця 

ініціатива була реалізована після того, як 14 співробітників 

компанії відслужили в АТО [11]. 

Здоров'я, ліквідація бідності, збереження екосистеми, 

якісна освіта – пріоритетні напрямки КСВ-роботи Альфа-

Банку. Співробітники банку беруть участь у проекті ECODAY. 

У рамках екологічної ініціативи вони наводять лад у 

громадських зонах відпочинку, парках, на дитячих 

майданчиках, ділянках, що межують з річками та озерами, 

роблять свій внесок у озеленення рідних міст. Також банк 

займається підвищенням рівня фінансової грамотності 

населення. Зокрема для дітей, позбавлених батьківського 

піклування, діє благодійний проект «Повний портфель»: до 1 

вересня співробітники банку збирають кошти на закупівлю 
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портфелів та шкільного приладдя. Банк підтримує вихованців 

понад 10 дитячих будинків та шкіл-інтернатів у різних 

регіонах України. Також Альфа-Банк допомагає 

Національному інституту серцево-судинної хірургії                 
ім. М. Амосова. 

«Біосфера» – великий виробник та дистриб’ютор товарів 

для догляду за будинком та персональної гігієни. Корпорація 

працює у двох основних КСВ-напрямках: турбота про 

навколишнє середовище та допомогу дітям. Біосфера є 

креативним партнером дитячих благодійних фестивалів, а 

також ініціює благодійні ярмарки та марафони, підтримує 

благодійні фонди. Другий напрямок КСВ – відповідальне 

ставлення до навколишнього середовища та виховання 

культури поводження зі сміттям як із ресурсом. Корпорація 

переробляє поліетилен і використовує рециклінговий ресурс 

при виробництві пакетів для сміття «Фрекен БОК», «Бонус+», 

PRO service для домашніх тварин «ЛайKit». «Біосфера» 

пропагує роздільне збирання та сортування сміття, 

підтримуючи екоініціативи No Waste Ukraine, Let's Do It 

Ukraine, EcoHike та ін., є ініціатором плоггінг-руху в Україні. 

«Інтерпайп» – українська промислова компанія, 

виробник сталевих труб та залізничних коліс. Пріоритет 

компанії в КСВ-діяльності – популяризація інженерії та 

точних наук. Щорічно компанія проводить головне інженерне 

шоу країни Interpipe TechFest, ініціює навчальні програми зі 

школами та вишами. У 2019–2020 роках компанія відкрила 

кілька лабораторій мехатроніки у Дніпрі, мета яких – 

знайомити школярів та студентів з інноваційними 

промисловими технологіями. У рамках боротьби з пандемією 

«Інтерпайп» взяв на себе ініціативу щодо координації зусиль 

представників бізнесу та влади Дніпропетровської області за 
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допомогою благодійного фонду «Відродження регіону». 

Загалом акціонери компанії, а також фонди Віктора та Олени 

Пінчук, перерахували понад 2 млн. USD на боротьбу з 

коронавірусом на загальнодержавному та локальному рівнях. 

Київстар – соціально відповідальна компанія, яка 

активно працює у цьому напрямі з 2006 р. Як лідер 

телекомринку України Київстар вважає своєю місією 

відкривати нові можливості для України та змінювати життя 

людей на краще. Саме цей принцип закладено в основу 

стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії, 

основними напрямками якої є Цифрова інклюзія, Розвиток 

підприємництва, Безпека в Інтернеті, Корпоративне 

волонтерство та Партнерство заради миру. Ключовими 

проектами Київстару у сфері КСВ стали: онлайн-школа 

мобільної грамотності для старшого покоління «Смартфон для 

батьків», інформаційно-просвітницький портал про безпеку 

дітей в інтернеті та програма «Інновації та підприємництво» в 

освітніх дитячих таборах GoCamp [7]. 

Компанія «Кока-Кола Беверіджіз Україна» слідує трьом 

стратегічним пріоритетам: сталий розвиток, підтримка та 

розвиток молоді, а також управління відходами упаковки. А 

найсвіжіше – проекти компанії, спрямовані на подолання 

наслідків пандемії Covid-19. Спільно із Товариством 

Червоного Хреста України компанія забезпечує лікарні 

необхідним життєво важливим обладнанням, надає продукцію 

для медичних працівників та соціально незахищених груп 

населення, популяризує донорство крові в Україні. Окрім 

цього, два місяці співробітники компанії працювали 

волонтерами на гарячій урядовій лінії з питань Covid-19 [7]. 

Агрохолдинг МХП займається широким спектром КСВ-

проектів – від сталого розвитку регіонів України до 
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екологічних проектів та примноження людського капіталу. Усі 

КСВ-ініціативи здійснюються разом із БФ «МХП – Громаді». 

Компанія щорічно збільшує масштаби соціальних та 

інфраструктурних інвестицій у 16-ти регіонах, де працюють її 

підприємства. Нова парадигма участі локальних підрозділів 

МХП у проектах для громад передбачає зміну формату 

фінансової підтримки. Наприклад, якщо потрібне 

медобладнання, громада виділяє скільки може: хоч би 5 тис. 

грн. Решту інвестує холдинг. Діє також проект «Час діяти, 

Україно!» – конкурс мікрогрантів для громад до 50 тис. грн. 

Особливістю є великий етап навчання написання бізнес-

планів. Проекту п’ять років, і цього року він став 

всеукраїнським. За 2019 р. агрохолдинг направив на КСВ-

проекти 177 млн. грн. 

Висновки. Аналіз світових трендів у сфері 

корпоративної соціальної відповідальності свідчить, що на 

сучасному етапі розвитку глобальної економіки великого 

значення набувають питання вивчення світового досвіду 

реалізації стратегій провідних компаній у сфері корпоративної 

соціальної відповідальності. Діяльність в області 

корпоративної соціальної відповідальності сприймається, як 

один з інструментів підвищення ділової репутації бізнесу і 

капіталізації компанії. Компанії використовують різні підходи 

до реалізації політики корпоративної соціальної 

відповідальності. Характеристика топ-кращих програм КСВ 

компаній, які діють у міжнародному середовищі, дозволяє 

стверджувати, що соціально-відповідальний бізнес сприяє 

задоволенню інтересів певних категорій громадян та 

довгострокових суспільних інтересів, регулюванню суспільно-

політичних відносин, забезпеченню фінансової стабільності 

громадян, створенню рівних соціальних умов становлення 
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комфортного рівня життєдіяльності, дотриманню соціально-

економічних прав населення, наданню допомоги соціально 

незахищеним верствам населення, створенню екологічно 

безпечних умов життя у країні. 
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ODDÍL 7. PSYCHOLOGIE, PEDAGOGIE, 

VZDĚLÁVÁNÍ, FILOZOFIE A FILOLOGIE 

§7.1 PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES
OF THE PROFESSIONAL SELF-AWARENESS DEVELOPMENT 
OF FUTURE SPECIAL TEACHERS  

Introduction. The introduction of inclusive education, the 

approximation of national education to new scientific standards 

puts forward certain requirements for the training of future 

specialists in special education, who will be able to apply their 

general, professional, special-professional competencies in 

teaching, teaching students with special educational needs. It is 

important to find those psychological factors that enhance the 

process of developing professional self-awareness, which ensures 

the development of future specialists in the field of special 

education. Today, the training of future special educators requires 

significant changes and thorough work with the psychological 

components of professional self-awareness. Today in Ukraine there 

is an educational reform, the modernization of special education is 

gaining momentum, which elevates the role of a special teacher, 

draws attention to the search for new methodological constructs, 

techniques and technologies of its training in higher education 

institutions. An integral part of this reform is the inclusive 

component. It is difficult to disagree that «the direction chosen by 

our state to create decent learning conditions for children with 

special educational needs is a step towards the implementation of 

European principles and living standards» [4]. The processes of 

reforming higher education in Ukraine are closely related to 

positive changes in the system of educational values and 

organization of the educational process, the introduction of 
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innovative learning technologies, psychologization of the 

educational sphere, etc. They should serve to form the professional 

self-awareness of the future specialist. The introduction of 

inclusive education, the approximation of national education to 

new scientific standards puts forward certain requirements for the 

training of future specialists in special education, who will be able 

to apply their general, professional, special-professional 

competencies in teaching, teaching students with special 

educational needs. It is at the structural levels of professional self-

awareness (reflexivity, value orientation and meaning making) that 

the operational measurement of professional self-awareness is 

intensified, which ensures the development of a set of necessary 

competencies of the future special teacher (speech therapist, 

correctional psychopedagogue, etc.). It is important to find those 

psychological factors that enhance the process of developing 

professional self-awareness, which ensures the development of 

future specialists in the field of special education. Today, the 

training of future special teachers requires significant changes and 

thorough work with the psychological components of professional 

self-awareness. 

The outlined topic remains almost unexplored in 

psychological science due to conceptual ambiguity, different 

understandings of its components, attempts to identify it with the 

professional self-concept of the specialist. Given the public demand 

for modernization of all educational areas, including higher 

education, which prepares future professionals for special 

education, inclusive education and lack of research in modern 

science on the factors of professional self-awareness of future 

special educators, determined the relevance of this study. 

Presenting main material. Psychologically, self-awareness 

is a higher mental function; it allows a person not only to reflect the 
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outside world, but also to distinguish himself or herself in this 

world, to know their inner world, to experience it and to relate to 

themselves in a certain way. Self-awareness as an individual 

implies inner integrity, stability of the individual, which, regardless 

of changing situations and is able to remain itself. The problem of 

self-awareness has always been a topical issue and has been 

considered in philosophy, psychology, pedagogy, etc. Especially 

the problem of professional self-awareness is actively developed in 

times of social change and transformation. Changes in the 

professional consciousness of a teacher are consistent with changes 

in public order: a person increases the level of reflection, value 

knowledge of himself and his professional environment, awareness 

of his unique pedagogical mission of a special education specialist 

in teaching and educating people with special educational needs. 

The formation of a positive attitude to inclusive education must be 

carried out at all levels – from the system of education of students 

of pedagogical educational institutions to the system of 

professional development of teachers-practitioners. At the same 

time, it is necessary to educate society and establish European 

educational standards in the field of public opinion on inclusion, 

but also to overcome stereotypes, the old legacy of understanding 

and vision of the goals of special education. This is a great 

psychological work on the attitude, value orientation, meaning 

making of all components of professional self-awareness. 

Self-awareness of students, future special educators is a 

component of social consciousness, is a complex process of 

indirect self-knowledge, developed in time, associated with the 

movement of individual situational images through integration into 

a holistic education – understanding their own professional «I», 

their social mission. Many cognitive aspects for the formation of a 

theoretical model of understanding self-awareness are introduced 
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by interdisciplinary research of modern foreign analytical 

philosophers and cognitive psychologists. One of the cognitive 

concepts is the concept of «difficult problem of consciousness» 

substantiated by the American researcher C. Caldwell [3]. 

C. Caldwells’ understanding of consciousness allows us to rethink

at the methodological level the problem of its formation. He rejects

behaviorism, which was the most prominent theory of the first half

of the twentieth century, in particular, influenced the content and

organization of the educational process of a child with special

educational needs. Behaviorists tended to believe that the statement

of consciousness is equivalent in meaning to the statement of

behavior and attitude (attitude) to behavior. Later, behaviorism

became much less popular, and physicalism and functionalism

became widespread. These are theories in which consciousness,

mind, namely mental states were identified with the states of the

brain. During this period, various topics of psychology and

philosophy of consciousness were related to such problems of

cognitive science as «modular consciousness» and «innate mental

abilities».

American cognitivist, Professor G. Ashley, whose research 

lies in the field of philosophy of consciousness, philosophy of 

science, philosophy of biology [1], argues that the main operation 

performed by the brain – is the development, improvement, 

refinement of our sensitivity to the values we find in everyday life. 

The result of evolution is the fact that the brain gives the right, in 

the sense of adequacy, values. The reaction of the brain to any 

situation is determined by current, local, mechanical circumstances 

in response to the meaning of concomitant semantic situations [2]. 

He concludes that consciousness is linguistic, that is, the brain is a 

syntactic machine that mimics the abilities of the semantic 

machine. G. Ashley in this sense of consciousness takes a 
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step forward, combines behaviorist and holistic theory of 

consciousness [1]. 

Thus, modern analytical philosophy and cognitive 

psychology are characterized by serious efforts to solve the 

problems of self-awareness, which replace the old clichés. A new 

theoretical and methodological understanding of the problem of 

consciousness and self-awareness opens the development of new 

aspects of professionalization of future specialists in special 

education in the process of inclusive education, their acquisition of 

knowledge relevant to the content of education reform, the first 

positive professional experience and professional self-awareness. 

Historically, special education has undergone a rather difficult 

scientific path of formation. Within its boundaries, there were 

changes that reflected the spirit of the era, public consciousness and 

self-awareness of professionals. The field of special education 

includes new psychological knowledge that allows providing 

assistance to persons with special physical needs, specific problems 

in the sensory, intellectual, motor, emotional spheres, the sphere of 

social and socio-psychological interaction. To become a qualified 

specialist in special education, you need high intelligence, intuition, 

observation, communication skills and emotional stability. 

Important for the enrichment of professional self-awareness 

are general competencies, basic knowledge of philosophy, 

culturology, history, which contribute to the development of 

worldview, general culture and socialization of the individual. 

Knowledge of ethics, systems of moral values, sociology, 

economics and law, understanding of the cause-and-effect relations 

of society development and the ability to apply them in 

professional and social activities, etc. are important for the 

professional self-awareness of the future special educator. Value-

enriched professional consciousness, human-centered individual 
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moral philosophy (attitude to prosocial worldview values), allows 

to analyze current issues of public and private life, to correlate their 

own socio-economic interests and aspirations with the interests and 

needs of others and society, successfully solve moral and ethical 

issues related to professional activities, the ability to find optimal 

solutions, to act in accordance with the principles of ethics, 

deontology. 

Thus, the system of special education is approving a new 

paradigm of special education, revising the historical facts of 

theories and concepts that have played a special role in creating and 

establishing the integration nature, the integrity of special 

education. These are essential conditions for change and 

development of professional self-awareness. There is a search for 

an adequate substitute for the concept of «defectology», 

ideologically correct, and at the same time reflecting the content of 

this science as an integrative field of knowledge. In the 

professional self-consciousness there was a rethinking of the tasks 

of the disciplines: deaf pedagogy (education and training of 

children with hearing impairment); typhlopedagogy (studies the 

education and training of visually impaired children), correctional 

pedagogy (education of people with intellectual disabilities), 

speech therapy (education of people with speech disorders). 

Readiness for innovative pedagogical activity, in our opinion, 

is a special psychological state of professional self-consciousness at 

the level of meaning making of a person, which «removes» all 

previous levels of self-consciousness and presupposes reflexivity, 

empathy, presence of values of future special teacher to 

professional activity, ways and means of achieving pedagogical 

goals, self-efficacy, self-actualization and ability to create. 

Scientists distinguish the following levels of readiness for 

pedagogical innovations: intuitive (characterized by a lack of deep 
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theoretical knowledge, unformed pedagogical reflection); 

reproductive (situational level of innovation implementation 

against the background of insufficiently expressed pedagogical 

reflection); search (level of elaboration of technologies and 

methods of innovative activity); creative (productive) (high 

theoretical and practical level of mastery of innovative 

technologies). Researchers identify the main criteria for readiness 

for innovation: awareness of the need for innovation; readiness for 

creative activity on innovations at school; confidence that efforts to 

innovate will pay off; consistency of personal goals with 

innovation; organic innovation, professional and personal culture; 

the level of technological readiness for innovation; positive 

perception of their past experience and the impact of innovation on 

professional independence; ability to professional reflection. 

In our opinion, it is appropriate to provide such psychological 

and pedagogical recommendations that can be taken into account in 

the process of educational work in higher education institutions. 

Emphasis on overcoming the «unconstructive-utopian» 

individual attitude to the cost of living. In order to reduce the 

manipulative attitude in the first two courses, it is necessary to 

strengthen the ethical guidelines for the content of special 

education disciplines. The components of the content of problem 

solving, decision-making, conclusions should be ethical, 

transparent, clear and simple. Instead, educational and 

developmental exercises should be quite complex, able to reflect 

the difficult pedagogical situation, the depth of acquired knowledge 

and a wide range of skills and abilities. This will form the socio-

psychological personality traits of the teacher, a holistic 

professional identity with a «constructive-realistic» attitude to the 

cost of living. 

Emphasis  on introspective methods in teaching to strengthen 
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the independence of judgments, developing their own ethical 

position (critical attitude to ethical systems that do not meet the 

worldview of the profession of special education teacher, including 

inclusive education). Thus, in the first year of study there is a 

stratification of future special educators on a more or less 

pronounced constructive-realistic trend in the system of 

configuration configurations. For example, the specificity is 

characterized by a combination of anticipatory, utilitarian, ethical, 

altruistic attitudes and the attitude to the norm of reciprocity, the 

«golden rule» of social relations. This fact allows recommending to 

strengthen the dialogic and polylogical methods of teaching, as 

well as to strengthen in extracurricular time (clubs, scientific 

student sections) empathic skills and to integrate altruistic, 

empathic attitudes with the requirements of the profession of 

special educator. More pronounced constructive-realistic attitude 

requires greater ability and motivation to analyze and introspect, 

reflection of interest in yourself and others, ability and desire to 

empathize, empathize and understand others, understanding the 

importance of others and positive feedback from the social 

environment and optimistic view on human nature, belief in 

resources, opportunities and goodness of human nature, its creative 

potential. At the same time, this constructive-realistic configuration 

of the attitude in the first year of study is still insufficiently 

integrated with the values and requirements of the profession. 

Therefore, students rather through the prism of their life experience 

consider it. 

Emphasis on practical examples of the connection of the 

system of humanistic principles in real pedagogical activity 

(strengthening the ethical content of disciplines to deepen the level 

of general professional competencies in the 2nd year of training of 

future special teachers). In the second year of study, due to certain 
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circumstances (perhaps even due to reduced learning motivation, or 

the presence of internal conflict, group conflicts, etc.) students 

observed (in particular, in one of the subgroups) an increase in the 

proportion of narcissistic, manipulative, relativistic attitudes, and at 

the same time weakening the attitude to the norm of reciprocity. 

This configuration of the system of settings can be marked as 

progressive-crisis, as it is quite noticeable for the situation of 

personal development, progress. This trend is accompanied by a 

lack of willingness to analyze and introspect, reflection, empathy 

and compassion for others and does not give any advantages in the 

structure of other factors of professional self-awareness. Already in 

the second year, future special educators may feel acutely that 

narcissistic personal deficit, unpretentiousness in achieving the 

goal, lack of social interest and immaturity of the system of ethical 

principles are in sharp conflict with the professional values of 

teaching and this contradiction requires resolution: work on 

yourself and personal transformation, or departure from the chosen 

profession. 

Emphasis on social sensitivity and anticipation of interaction 

as important components of the factor of self-actualization 

(personal orientations) (introduction of practical special courses to 

deepen the practical skills of a special teacher, special professional 

competencies in the 3rd year). Analysis of the factors of 

professional self-awareness of future special educators, third-year 

students shows that anticipatory attitude, setting a high level of 

professional requirements may be accompanied by a decrease in 

interpersonal sensitivity and motivation to serve people. This 

feature can be considered as a way to overcome the crisis of 

educational and cognitive, and therefore professional development. 

This probably happens when the narcissistic deficit is compensated 

by knowledge, and the blurred system of values and lack of socio-
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practical interest is replaced by a clearly defined scheme of 

idealized vision of the desired social reality and oneself in it. Such 

individuals are capable and motivated to reflect, empathize, take 

into account the opinions of others, volitional control over their 

own behavioral reactions, so this configuration of the system of 

attitudes at this stage of professional self-awareness is quite 

acceptable and can be described as constructive-idealistic. Another 

feature that was observed in the third-year subjects was a high rate 

of relativistic, manipulative, narcissistic, empathic, and altruistic 

attitudes and a lower rate of anticipatory attitudes. This 

configuration of the configuration system can be described as 

contradictory. Here you can remove this contradiction by working 

with the student with his positive self-perception, self-esteem, self-

esteem and more. After all, anticipation as a motive for the 

relationship of involvement, friendship, affection, sympathy must 

be strengthened as an important factor in the professional self-

awareness of a special teacher. 

Emphasis on strengthening the integration of anticipatory and 

utilitarian attitudes (in the content of special courses at the level of 

special professional competencies for fourth-year students). 

Analysis of the factors of professional self-awareness of students in 

the IV year of special education showed that they have an 

integration of anticipatory and utilitarian attitudes, which mutually 

enriches and reinforces these contradictory trends and combines in 

this structure motivation to serve people and focus on high and 

clearly defined ethical standards. This configuration of the system 

of attitudes is constructively realistic and is accompanied by the 

ability and desire to analyze, introspect, empathize and empathize 

with others, understanding the importance of others and positive 

feedback, some dissatisfaction with themselves, environmental 

dependence,   limited   contacts   and   their  own  behavioral  and 
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emotional reactions. 

Emphasis on the factors of levels of value orientation of 

professional self-awareness of future special teachers. The results 

of the study showed that the empathy factor is higher in first- and 

second-year students compared to third-year students, the rate of 

readiness for personal development is higher in first- and second-

year students compared to fourth-year students, and the self-interest 

rate is higher in second-year students. IV course. The process of 

learning, professional development, acquisition of professional 

knowledge in the framework of special pedagogical education does 

not sufficiently contribute to the development of empathy, interest 

in one’s own personality, readiness and motivation to personally 

contribute to one’s own professional formation. Accordingly, the 

formation of these factors should be given special attention in the 

process of purposeful development of self-awareness of a 

professional – a special teacher. The factor of competence 

(orientation) in time of the level of meaning making of professional 

self-consciousness needs special attention. Orientation in time is 

higher in fourth-year students compared to first-year students. The 

factor of competence (orientation) in time allows you to see your 

life as a whole, to build your own self-concept, to outline the 

horizons of professional development. In addition to competence 

over time, it is important to emphasize other components of the 

factor of «personal orientation». These are global characteristics of 

self-actualization: values (value orientation, flexibility of behavior), 

feelings (sensitivity, spontaneity), self-acceptance (self-esteem and 

self-acceptance), interpersonal sensitivity (acceptance of 

aggression, contact), general «human concept» (idea of human 

nature, synergy), attitude to cognition (cognitive needs, creativity). 

Lack of this orientation will mean an increase in the dependence, 

conformity, independence of the subject. 
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Conclusions. Training of future special teachers requires 

changes and thorough work with the psychological components of 

professional self-awareness. At the present stage of science for the 

construction of theoretical schemes, new approaches to the 

formation of self-awareness and general competencies of the future 

special teacher is important to understand professional self-

awareness as a dynamic phenomenon that is developing. Modern 

approaches of analytical philosophers and cognitivists, 

developments based on an interdisciplinary approach have allowed 

building an author’s theoretical model of professional self-

awareness of future special educators. The basic level of 

professional self-consciousness contains a number of moral 

attitudes, or attitudes of «individual self-consciousness to the moral 

values of life» (empathic, altruistic, anticipatory, relativistic, 

manipulative, narcissistic, utilitarian, attitude to the norm of 

reciprocity), self-attitude, empathy), the third level is «meaning-

making» (personal orientation or self-actualization, self-efficacy 

and innovation). 

Indicators of components at three levels of professional self-

consciousness of future special teachers are investigated. The 

differences of the components of the first level – moral attitudes of 

professional self-awareness – in future specialists of special 

education are revealed. Statistically significant differences in the 

indicators of cognitive needs, creativity and self-understanding 

were revealed. The dynamics of changes in the moral attitudes of 

future special educators in the course of study showed intermediate, 

mixed types of attitudes. In the first year it is noticeable 

constructive-realistic, in the second – crisis, in the third – 

contradictory, in the fourth – constructive-realistic. The results of 

regression analysis state that the first level of professional self-

consciousness of future special educators is basic and determining 
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for the second and third levels, and distinguishes the types of 

attitudes (components of professional self-consciousness of the first 

level) on the constructive-realistic configuration. (Reinforcing) and 

non-constructive (components of which act as determinants with 

negative contributions (weakening) for other parameters of the 

study (components of professional self-awareness of II and III 

levels). 

The experience of theoretical-empirical and psychological-

formative work allowed concluding psychological-pedagogical and 

organizational-methodical recommendations on improvement of 

psychological-pedagogical work on growth of professional self-

consciousness of students of higher education institutions, future 

special teachers. The recommendations are based on the need to 

intensify comprehensive psychological and pedagogical work on 

the formation of altruistic, empathetic, anticipatory attitudes, which 

are in the structure of professional self-consciousness of the future 

special teacher basic factors, as well as focus on pedagogical values 

and innovation. The first step in strengthening the factors is the 

emphasis on overcoming the «unconstructive» individual attitude 

to the cost of living. In order to reduce its component, namely the 

manipulative attitude in the first two courses, it is necessary to 

strengthen the ethical guidelines for the content of special 

education disciplines. Equally important is the emphasis on social 

sensitivity and anticipation of interaction as important components 

of the factor of self-actualization (personal orientations) 

(introduction of practical special courses to deepen the practical 

skills of a special teacher, special professional competencies in the 

3rd year). Today there is a noticeable greater attention (disciplines, 

special courses, distribution of hours) to the development of 

competencies of diagnostic, correctional and developmental, 

consultative areas. Instead, an important step in the system of 
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professional training of higher education institutions is the 

strengthening of the analytical direction of educational work with 

the future specialist of special education, in particular strengthening 

the quality of implementation of general competencies of students. 
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§7.2 STEREOTYPES OF BEHAVIOUR AS A LINGUISTIC

PHENOMENON 

Introduction. Modern linguistics is seeking the new 

aproaches to study discourse as the functioning of language in 

various contexts. According to sociolinguists, the consequence of the 

second cognitive revolution was the reorientation of researchers' 

attention from the analysis of a single word to the text, or rather, to the 

text in a situation of real communication [1, 2, 5, 8, 22, etc.] to 

individual works, in which researchers sought to identify general 

trends in the development of discourse theory as a whole, and not 

its individual types. The problems associated with distinguishing 

between types of discourse, functional structure and categorical 

features of its various types have been placed at the center of 

scientific interest.  

The study of types and forms of discourse is traditionally 

carried out from the standpoint of pragmalinguistics and 

sociolinguistics (recently, there has been a tendency towards its 

analysis in cultural linguistics, cognitive linguistics, 

ethnolinguistics, etc.). For pragmalinguistics, the description of 

discourse is focused on “the interactive activity of communication 

participants, the establishment and maintenance of contact, 

emotional and informational exchange, the relationship of 

communicative strategies and their verbal and non-verbal means in 

the practice of communication, the definition of communicative 

tactics in the unity of their explicit and implicit content” [5, p. ... 5]. 

As a sociolinguistic phenomenon, discourse “involves the analysis 

of participants in communication – the representatives of a 

particular social group, as well as the circumstances of 

communication in a wide socio-cultural context” [ibid.]. 

Results and Discussion. In this study, the second perspective 
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of considering the discursive interaction of speakers is relevant, i.e. 

the sociolinguistic vector, which distinguishes two types of 

discourse: 1) personal and 2) institutional. 

Personal, or personality-oriented, discourse considers the 

speaker as a person with all the inherent personal characteristics 

and features. According to I. Karasik, "personal discourse is a 

dialogic, punctuated communication at a reduced distance with an 

increased semantic load with the predominance of elements of non-

verbal communication (domestic discourse) or a monological, 

saturated with meanings of communication of an expanded nature, 

represented by works of philosophical, artistic, etc. literature 

(existential discourse)" [5, p. 6]. 

In institutional discourse, the speaker acts as a representative of a 

particular social institution within the framework of the 

established status-role and situational-communicative norms. 

According to V. I. Karasik, "signs of institutionalism fix the 

role characteristics of the agents and clients of institutions, typical 

chronotopes, symbolic actions, stencil genres and speech 

clichés. Institutional communication is communication in 

peculiar masks" [5, p. 12]. Institutional discourse is a status-oriented 

form of communication: communicants emerge not so much as 

individuals, individuals, but as carriers of a certain social status. 

A social institution, constituting a certain set of expediently 

oriented standards of behavior in certain situations, assumes that 

between clients and agents of interaction there are relations of 

inequality, hierarchy, the status of the representative of the 

institution is initially higher than that of the client. Nevertheless, 

some types of discourse seek to establish equal role positions of 

agents and clients, but this is evident in certain genres rather than a 

characteristic of discourse as a whole. 

Since  we  are  making the assumption about the hierarchy of 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

260 

social roles of speakers, it is necessary to elucidate the question of 

understanding the role of a linguistic personality in a particular 

social institution, i.e. in institutional discourse. 

The sociological theory of roles was formed at the end of the 

19th century in the process of studying personality, when the latter 

was described with the help of the social functions and behavior 

patterns assimilated and accepted by it, conditioned by its social 

status in this community. 

As noted by the Russian researcher L. Putillo, the American 

social psychologist J. Mead and anthropologist R. Linton are 

considered to be the founders of this theory, whose works 

summarized the results of research by European and American 

philosophers, psychologists, sociologists and anthropologists, who 

identified the features of human behavior in interpersonal 

interaction, actively operating with the terms "social type", 

"personality", "individual" [14]. 

Our purpose is not to analyze these works, we will use the 

observations of L.V. Putillo. The concept of the role was proposed 

by scientists independently of each other in the 30s of the twentieth 

century, and R. Linton interpreted it as a unit of social structure 

described in the form of a system of norms given to a person, then 

J. Mead – as direct interaction of people, "role-play", in the course

of which the assimilation of social norms and the formation of

social in a person occurs due to the fact that a person presents

himself in the role of another. Linton's definition of role as a

"dynamic aspect of status" was established in structural

functionalism and developed by T. Parsons, A. Radcliffe-Brown

and R. Merton. J. Mead's ideas were developed in interactionist

sociology and psychology. Despite their differences, both

approaches share the idea of the role as a key point where

individual and society are integrated, individual behavior is
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transformed into social behavior, and individual characteristics and 

inclinations of people are compared with the normative attitudes of 

society, depending on which people perform certain roles [14]. 

In recent Western sociological and psychological theories 

there is a marked tendency to revise this concept of the role and 

return to the study of the subjective determinants of human 

behavior, its inner essence. 

The inner form of the word "role" and the ways of acquiring 

the terminological semantics that characterize its use in the works 

of J. Mead, R. Linton, etc., were defined [18]. 

In fact, the role as a social function of personality is a 

dynamic aspect of status. This raises another issue that concerns 

such related, but not identical concepts as "role" and "status," 

which R. Linton also tried to comprehend and sought to build a 

model of human behaviour in different situations. According to the 

scientist, "status" provides a system of rights and obligations of an 

individual, while "role", as already mentioned, constitutes the 

dynamic aspect of status. Their social function unites these 

concepts, so obviously we should talk about social status and social 

role. 

The basis for the development of man's social world is his 

biological nature. In the system of social interactions, man is 

represented as an active creature, because along with the reflection 

of reality in his consciousness and behaviour there is a certain 

attitude to it. Social behaviour begins with a readiness, an attitude 

that reflects social aspirations, goals, demands and expectations. In 

the social system the individual occupies a certain position, which 

sociologists define as social status. 

Information about a person's social status is regarded as a 

priority in society [6, p. 26]. This is evidenced not only by the 

detailed specialization of a person's social characteristics in lexical 
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semantics, but also by the psychological pattern of remembering 

the most important characteristics of a person when getting 

acquainted: first the face is remembered, then the occupation 

(classification level) and, finally, the name and additional 

characteristic. At the level of classification, a person is defined as a 

representative of a certain social stratum, profession, etc. 

The phenomenon of social status has an ambivalent nature, 

because each person is characterized by a certain social status, 

according to which he or she occupies a certain place in the social 

hierarchy and simultaneously combines several statuses, for 

example, father, husband, governor, member of a political party, 

etc.  For each person a certain status is the main one, first of all, the 

one with which other people identify him / herself, or with which 

he/she identifies himself/herself. 

A distinction is made between attributed and achieved 

statuses. Due to the fact that society is a complex entity, its 

institutions function effectively only when people perform a certain 

number of duties daily, which are clearly delineated by group and 

intergroup relations. 

One acquires assigned status by birth, by inheritance, or 

under certain circumstances of life, regardless of desire, will, or 

effort, over which she has no control. Such are gender, nationality, 

race, kinship, inherited titles. The life status of a person in such a 

case, is determined by the organization of society, subordinates 

individuals, dictates their life and destiny. 

Achieved status is acquired by an individual's own efforts 

due to a free choice. It is associated with education and labor 

qualifications (student, engineer), with professional activity and 

business career (farmer, general, minister), with special merits (folk 

artist). In modern society it is the achieved status, the assessment of 

a person on his merits that plays a determining role. 
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The concept of status is closely related to the concept of 

social role. Three aspects of social behavior are distinguished when 

it comes to social role: 

- role as a system of expectations existing in society in

relation to the behavior of the person occupying a certain position, 

in his interaction with other people; 

- role as a system of specific expectations in relation to

himself, the person occupying a certain position, because he 

demonstrates the model of his own behavior in interaction with 

other people; 

- role as the manifested behavior of a person who occupies a

certain position [7]. 

The role as a sociological phenomenon correlates with the 

same psychological phenomenon. From a psychological point of 

view, the concept of "role" was examined in the concept of E. 

Berne, an American psychologist and psychiatrist who studied play 

in interpersonal relations. E. Berne presented a model of status-role 

interaction of people [3]. 

The term "state of I" (self-state), according to E. Berne, is the 

different states of consciousness and the patterns of behavior that 

correspond to this state, that is, in fact, the psychological roles of 

the linguistic personality [3]. 

Considering human communication as a series of 

transactions, E. Berne develops a theory of transactional analysis, 

which aims to find out how the self-state signals a communicative 

stimulus and how the self-state gives the appropriate 

communicative response [3, p. 15]. As a result, it is possible to 

analyze the nature and direction of the development of social 

interaction, to consider the causes and nature of interpersonal 

conflicts, to make schemes of effective and communicatively 

unfavourable   scenarios   of    interaction   between    partners   in  
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communication. 

So, in psychology, the role is considered as a system of 

expectations concerning the behaviour of a person in society, that 

is, we trace a close connection with the concept of social roles. 

Considering the phenomenon of the role, L.P. Krysin under 

the social role understands "certain patterns of mutual rights and 

obligations" [10, p. 93]. Patterns of behaviour are learned and 

accepted by a person or imposed on him by the environment; 

mastering the role takes time, because we are talking about the 

steady reproduction of stereotypes of behaviour. In every society 

role actions are determined by generally accepted norms and are 

often enshrined in laws, rules, instructions, charters, etc.  

On the basis of this knowledge a set of ideas – stereotype –  a 

standard idea about social groups or about individuals as 

representatives of these groups is formed [18, р. 443]. Stereotype 

helps a person to navigate in circumstances that do not require him 

analytical thinking, individual responsible decision. On the other 

hand, stereotypes contribute to the emergence and consolidation of 

prejudices – negative evaluative attitudes that often do not 

correspond to reality [18]. Scholars [20, p. 99; 19, p. 13 – 14] 

distinguish between auto- and hetero-stereotypes, that is, 

perceptions of oneself and others. This is how ethnodifferential 

attributes are formed, for example, language, values and norms, 

historical memory, national character, elements of material culture, 

which form the basis of ethnic and cultural stereotypes. 

It is interesting to note the statement by E. Bartminskii [20, p. 

100] that national stereotypes (in other terminology, ethno-cultural

stereotypes) are emotionally marked with a predominance of

dislike for the neighbors and sympathy for the distant ones.

Therefore, the assessment of representatives of different ethnic

groups is determined by the general cultural opposition "friend-or-
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foe" and is also connected with friendly relations and conflicts 

between these groups. Conflicts, according to the observations of 

E. Bartminskii [ibid., p. 99], especially contribute to the emergence

of negative national stereotypes. At the same time, it should be

noted that national character is not the sum of the characters of its

individual representatives, but a fixation of typical traits that exist

in varying degrees and in various combinations in a significant

number of people. Character traits can be understood only in

correlation with the general system of values, the way of life of the

people [18, p. 444].

The study of the stereotype, as the Polish researcher B. 

Sekulski [23, p. 155] notes, should always be included in the 

context of specific social processes and interests, since both the 

subject definition of the stereotype and the results of this definition 

are influenced by them, and, on the other hand, satisfy the entire 

existing need for explanation and motivation. 

Stereotypes aquire new status when they combine 

internationalized images with instructions to act [18]. This means 

that we have more stereotypical images in our mind than we realize 

in our everyday life: about people, countries, historical events, as 

well as about good and bad, about right and wrong. If the 

stereotype is spun on the image of "self" or "alien", it can also be 

recognized as an assessment-neutral generalization. For example, 

the French like to drink wine and are keen on fashion, the Germans 

drink beer etc. It takes additional impulse to drain fully the negative 

potency of the stereotype as a prejudice against individuals and 

groups. 

The notion of ethno-cultural stereotype is closely related to 

the concept of connotation, which in this context L.P. Krisin 

defines as a standard, stable association, which is caused in the 

language awareness of the language speakers by the use of a 
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particular word with a given meaning [10, p. 138]. Often 

stereotypes are considered undesirable because of the leading role 

they play in social abasement based on racial, generic and other 

characteristics, but they are important for social life. In a situation 

where we do not know any individuals, stereotypes help us to make 

assumptions about what to expect from others and what they expect 

from us; we rely on our understanding of those who occupy a 

certain social status [18]. 

Stereotypes of family roles differ, according to the 

observations of E. Bartminskii [22, p. 103], by bright sign of value. 

As for the mother and father such evaluation is positive and reaches 

the level of idealization. In the cultural image of the world, the 

mother is, above all, loving, caring and indulgent. The father is 

primarily seen as a guardian, strict but fair, and only afterwards – 

also caring and condescending. 

Sometimes the role predetermines the nature of a person's 

speech behaviour, so we should talk about linguistic and 

communicative roles. Among the components of the linguistic role 

a certain lexical and grammatical minimum, intonation, prosodic 

features, etc. are distinguished. Communicative roles are relatively 

fixed standards of behavior and activity, actualize the relationship 

of social characteristics of the linguistic personality. As it seems to 

us, the concept of "social role" is a hyperonym to the psychological 

role, the latter is a hyperonym to the "communicative role", which 

is a hyperonym to the linguistic role, because it includes, besides 

the verbal, also non-verbal communicative behaviour. 

Role behaviour is characterized by the phenomenon of 

symmetry and asymmetry, associated with the study of the problem 

of social marking of language units. L.P. Krysin, talking about the 

need to develop a new direction in modern sociolinguistics, 

considers language means, which perform the functions of social 
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symbols at the level of phonetics, accentology, word formation, 

word formation, syntax and lexis [10].  

L.P. Krysin distinguishes socially oriented meanings of

words, i.e. those that name asymmetrical role relations, containing 

an indication of the inequality of social roles. The semantic 

structure of such words has at least two actants: the subject and the 

addressee. Illustrating such theses, he stops at two groups of 

examples [10]: 

1) words denoting relations of subordination (dependence),

when the role of the semantic subject is higher than the social role 

of the object:  arrest, audience, dictate, punish, control, confiscate, 

examine; 

2) words denoting relations of subordination (dependence),

when the role of the semantic subject is lower than the social role 

of the object: to beg, cry, contradict, argue, obey, flap, argue, etc. 

The development of gender linguistics has naturally increased 

the interest to the analysis of gender roles. Cross-cultural studies of 

gender roles are based on the position that any culture is 

characterized by masculinity / femininity. 

According to C. Hofstede's theory [23], differences in gender 

roles depend on the degree of gender role differentiation in cultures 

or the degree of its masculinity / femininity. Cross-cultural studies 

of family roles indicate that in individualistic cultures the role 

relationship is closer between husband and wife (horizontal 

projection), and in collectivistic cultures – between parents and 

children (vertical projection). 

Returning to the discursive nature of role behaviour, we note 

that it does dictate the choice of stereotypes, according to the roles 

performed in a particular type of discourse. 

The participants in the pedagogical discourse are the teacher 

and the student. The teacher can act in different hypostases: teacher 
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as a father, friend, adviser, mentor, school or university teacher, 

academic adviser. Participants in pedagogical communication are 

distinguished by the principal inequality of role positions: the 

teacher first stands "above" the student, having the right to 

didacticism and pedantry. According to V. I. Karasik's research, in 

Russian the concept "teacher" is denoted by words with mostly 

neutral or positive connotations (teacher, mentor), and as an 

attribute (according to the "Russian associative dictionary") 

evaluative words with positive meaning are used (kind, favorite, 

strict teacher) [6, p. 29 – 30]. The status-role inequality of 

pedagogical discourse participants is also reflected in the 

axiological protocol sentences inherent to teachers (should, ought, 

obliged, supposed). 

Religious discourse is also characterized by differences in the 

status-role positions of the agents and clients of communication. 

The agent of religious discourse is the clergy, the clients are the 

parishioners. As V. I. Karasik noted, the specificity of this type of 

discourse "consists in the fact that the participants include God, to 

whom prayers, psalms, confessions are addressed in a number of 

confessions and acting as a super agent [...] – God himself and the 

one to whom he has revealed himself, that is, the prophet" [6, p. 7]. 

Nominative units used to denote clergymen in different religions 

are represented in the language quite widely (for example, in the 

Catholic Church – cardinal, bishop, canon, etc.), which reflect the 

general trend: agents of institutional discourse are more 

differentiated in nomination than clients [6, p. 190]. As in 

pedagogical communication, the role positions of the agents of 

religious discourse are higher than those of the clients: priests have 

the right to explain to the flock, to "sons and daughters" what is 

good and what is bad, how one should behave properly in this or 

that situation. 
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Medical discourse also distinguishes between agents and 

clients: the first are doctors as representatives of the socio-

professional group; the latter are patients. The medical discourse is 

one of the oldest and the closeness of medical and religious 

discourses is evident [17]. The agents of these types of discourse 

are status-privileged in most situations of communication.  

Equality of partners is, according to the researchers, the basic 

principle of scientific discourse. "Participants in scientific 

discourse are researchers as representatives of the scientific 

community, and a characteristic feature of this discourse is the 

fundamental equality of all participants in scientific communication 

in the sense that none of the researchers has a monopoly on the 

truth, and the infinity of knowledge makes each scientist critical of 

others' as well as their own achievements" [6, p. 12]. The above 

feature of scientific discourse is indicated and officially accepted in 

scientific circles the address "colleague", designed to level all 

status-role attributes of communicators. However, in our opinion, 

the equality of clients and agents of scientific discourse is relative, 

because authority, scientific merit, numerous publications make the 

point of view of the masters of science more weighty and 

significant, although the presence of young scientists' own thoughts 

and ability to argue and convincingly prove them in scientific 

discussions neutralizes the status-role inequality and requires 

clarification of understanding the dyad "agent – client". "Scientists 

act in several hypostases, exhibiting different status-role 

characteristics: research scientist, scientist-teacher, scientist-expert, 

scientist-popularizer. The clients of scientific discourse are clearly 

delineated only on its periphery; they are the general public, 

reading popular science journals and watching the relevant 

programs, on the one hand, and novice researchers who are trained 

in departments and laboratories, on the other" [6]. 
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Hence, a personality as a certain socio-psychological type can 

possess several stereotypes of behaviour. Regarding to the norms of 

role behaviour, they have socio-cultural and ethno-psychological 

coloring, i.e. they are determined by society and are based on 

cultural-historical and national-psychological traditions of specific 

groups of people. This provision refers to the concept of ethno-

cultural stereotypes. Speech behaviour is manifested in the process 

of communication between people. The specifics of speech 

behavior and its stereotypes depend on different levels of social 

communication, determined by culture. 

The phenomenon of the role in linguistic terms lies in the fact 

that there is a certain relationship between the features of human 

role behaviour and the linguistic means of its expression. The 

status-role hierarchy of communicators predetermines the nature of 

an individual's speech behaviour. Communicative roles are fixed 

standards with a certain grammatical and lexical minimum, certain 

intonation, prosodic features and the like. 

The role behavior of a language personality requires the 

choice of stereotypes according to a certain type of discourse. 

Culturally conditioned social interaction can be successful if 

communicants observe the rules of speech etiquette established in a 

particular ethnoculture, which are implemented by means of 

adequate language means – linguistic meanings. 

The 21st century has been called the era of global or world 

communication. And for such communication to be effective, it is 

necessary to overcome one obstacle – the linguistic barrier. That is 

why scholars so often turn to the study of national characters, 

mentalities and other stereotypes of etiquette behaviour of different 

languages speakers. Quoting I.R. Korolev, who refers to   
I.A. Sternin, we note that national character is a set psychological 

stereotypes of people's behaviour, and national mentality is a 
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national way of perceiving and understanding reality, determined 

by a complex of cognitive stereotypes of a nation [8, p. 24-25]. 

Consequently, a national mentality is a national way of 

comprehending existence on the basis of stereotypes formed in the 

national consciousness – ready-made thoughts, schemes to explain 

phenomena [8, p. 25]. 

The origin of these issues can be traced to the works of W. 

von Humboldt, who argued that language is "saturated" with the 

thoughts and experiences of previous generations, preserves their 

living breath, its sounds and words connect ancestors and 

descendants. The language remains for generations to come, who 

learn its depth and through it understand their predecessors [4]. In 

the studies of different national languages, their laws, W. von 

Humboldt tried to derive a general law of creation and transmission 

of thought, which should be based on the universals of each nation. 

However, there are realities peculiar only to particular nation, of 

which an important place is occupied by settled formulas of 

communication – formulas of speech etiquette, "attributed by 

society for establishing speech contact of interlocutors, maintaining 

communication in the chosen tone according to social roles and 

role positions, mutual relations in official and unofficial situations" 

[11, p. 413]. 

New prospects for the study of etiquette opened up due to the 

application of linguosemiotic procedures to the analysis of 

communication and human behaviour in society. When acquainted 

with the culture and life of a foreign people, the first thing that 

strikes, along with the differences in material culture, is the features 

of behaviour in standard situations of communication. And it is no 

for a reason that in the works of ethnographers, when it comes to 

the differences of peoples, first of all "strange" rituals, customs and 

habits are mentioned. Obviously, it was the differences in the rules 
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of behaviour in such situations that stimulated the interest in the 

life of different peoples, which became one of the main objects of 

study in ethnography. The first ethnographic descriptions 

concerned the rules of communication, and it was not yet about 

etiquette proper, but about customs and rituals. 

The concept of "etiquette" itself began to be studied in the 

context of problems of interpersonal interaction between 

representatives of one ethnoculture [12; 13], and later – as the 

coordination of speech behaviour in intercultural communication [8]. A 

more correct view of etiquette can be considered revealed in the 

works of T.V. Tsivyan, by which she understands such ritualized 

rules of human behaviour in society, which reflect the social and 

biological criteria essential to this society, requiring the use of 

special techniques that reflect certain relationships and connections 

that exist in the collective. It is the behaviour that helps to identify 

the structure of the collective. The main function of the etiquette of 

communication of members of the collective will be to determine 

the position and place of each of its members in society, which 

reflect the hierarchy in the human collective and satisfy both sides 

of communication [16]. However, even in this definition the 

characteristics of etiquette are not exhaustive and sufficient, since 

we are talking about communication in general, and not about its 

etiquette forms. The concept of communication is much broader 

than etiquette, which is always realized in communication, 

however, not all communication is etiquette. 

The communicative roles of the participants in 

communication are interdependent: on the one hand, they are 

determined by their sexual and social roles, and on the other hand, 

they are a function of the communicative act itself, set by it. The 

beginning of communication is preceded by the stage of 

orientation, when each partner chooses his or her own tactic of 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

273 263

behaviour. In order to make this choice, it is necessary to take into 

account a number of parameters of the communicative situation, 

and, first of all, to correlate one's status with that of the partner. 

Such signs as gender, age, social status, national and confessional 

affiliation, kinship or their absence, degree of acquaintance and 

some others differentiate communicative status. In each case, some 

signs are actualized, while others are neutralized. It is clear that 

differences are actualized, and coincidences are neutralized. The 

more signs on which the participants of communication "do not 

coincide", the higher the level of etiquette and obligation to comply 

with the rules is. After all, the oppositions that are relevant for 

etiquette can be represented as oppositions higher / lower or elder / 

younger, understood in a social sense, because the very fact of 

inequality is extremely important for etiquette. First of all, etiquette 

aims at ensuring the effective communication of unequal 

(according to one or another parameter) partners. From this point of 

view, it is a peculiar "balancing mechanism" of communication. 

Therefore, etiquette is always a compromise concluded on mutually 

acceptable terms. The origins of this psychological factor of 

communication in general and etiquette in particular we see in the 

cultural traditions of the ethnic group(s), representatives of which 

are communicants.  

Interesting in this aspect is the view of T.V. Tsivyan [16], 

who notes that the role structure of the communicative situation in 

traditional culture has a certain specificity. First, one always 

addresses with the understanding that he is being watched by some 

higher power, and both the ritual and the etiquette situation can be 

organized in such a way as to ensure the direct participation of 

these powers. As a rule, one of the partners speaks on behalf of 

God, deceased relatives, masters of another world, etc. 

Accordingly, the verbal and behavioral texts generated by him 
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seem to come not from him personally, but from those higher 

forces, whose representative he is [16, p. 6]. Second, the partner in 

the communicative act can be not only a person, but also any other 

object that acquires human attributes in communication. There is a 

kind of "total anthropo-morphization" of nature. Consequently, 

rules of etiquette should act not only in relation to another person, 

but also in relation to a beast, a tree, the earth, as well as spirits of 

ancestors, characters of folk demonology, etc. All this gives the 

traditional etiquette a very peculiar character. Echoes of these 

phenomena are observed in various forms (formulas, units) of 

speech etiquette. For example, most of the stable formulas are ritual 

wishes (Bless you, Good day, God be with you). There is also 

another view on the genesis of exactly such forms of speech 

etiquette. Such well-wishes are on the border between the forms of 

speech etiquette and ritual-magic texts, regulating relations 

between people and human contacts with supernatural forces to 

ensure the well-being. For example, in English: May your shadow 

never grow less. 

In the speech etiquette of many peoples, the system of 

coordinates of interpersonal communication is organized similarly. 

The point is that in all societies there are well-established forms of 

greeting and farewell, forms of respect for elders and the like. 

Norms of etiquette have a binding (coordinating) character, they as 

if provide for an agreement about what is acceptable (admissible) 

in people's behavior and what is unacceptable. That is why there is 

an extraordinary diversity of rules of etiquette and means of their 

expression in different peoples due to the special conditions of their 

historical development, cultural traditions and religions. 

The national specificity of speech etiquette was formed in 

each nation on its own folk basis under the influence of three main 

factors: 1) psychological, 2) sociopolitical, and 3) cultural. 
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1. The psychological factor is associated in general 
with the communicative behaviour of a person, a component part of 

which is speech etiquette, because without knowledge of the forms 

of etiquette accepted in society, without verbal forms of expression 

of cooperative relations between people, an individual cannot 

effectively with the benefit for himself and his environment to 

carry out the process of communication. 

2. Speech etiquette is social in nature, because it 
manifests the social and role side of communication. In other 

words, the choice of this or that unit of speech etiquette is 

influenced by the social role of the individual – the normatively 

approved by society way of behaviour, which is expected from 

everyone who occupies a given social position. As a sociolinguistic 

phenomenon, speech etiquette is a functional system of language 

units that perform specialized functions. All functions of speech 

etiquette are actualized on the basis of the communicative function 

of language. Therefore, their manifestation in speech etiquette 

proves that speech etiquette is not some random or unimportant 

phenomenon, but, on the contrary, constitutes a kind of mechanism, 

only through which effective communication can take place. 

When the role structure of the communication situation 

changes, an individual switches from one stereotype of behaviour 

to another, uses different styles of speech, different units of speech 

etiquette, etc., that is, the social roles of the linguistic personality 

are key in understanding the essence of speech etiquette [9]. 

3. Speech etiquette includes, in particular, culturally 
accepted expressions of sympathy, grief, pain, various problems 

and complaints, and the like; some provisions of speech etiquette, 

among which are those relating to the subject of the conversation, 

the possibility / impossibility of discussing it in a particular 

situation. 
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As already noted, the entire language system develops and 

changes over time. Some things are lost or, on the contrary, gained 

in the process of linguistic evolution. Language users are required 

to be able to navigate the richness of language, it’s elusive, but so 

necessary for accurate expression, thoughts and feelings, shades of 

meaning. It requires the ability to navigate the normative variants 

of statements that emerge in the language in the process of its 

centuries-old development. Speech etiquette units are easily 

distinguished by native speakers and they experience the necessity 

of their application, as socially defined situations require 

functionally defined signs. Therefore, speech etiquette should also 

be considered as a system of linguistic means. The elements of 

such a system are implemented at different levels of language: 

- at semantic level: a) special words and expressions,

including idioms (Thank you, Please, Excuse me, See you later, 

Goodbye) b) rejection of words indicating obscene phenomena, 

using euphemisms instead (To be in the family way); 

- at grammatical level – the use of Plural for polite address

(pronouns You, Thee – in Old English), interrogative sentences 

instead of imperative ones (Would you, please ...? Could you ...?); 

- at phonetic level – the use of polite intonation;

- at text level – the prohibition to interrupt the interlocutor, to

interfere in the conversation, etc. 

Violation of the norms and rules of literary language is 

regarded as a violation of speech etiquette. 

Linguistic differences due to the diversity of cultures are 

most clearly traced in phraseology. V.M. Telia notes that the 

phraseological composition of language reflects the national 

linguocultural consciousness [15]. The peculiarity of 

phraseological units lies in the fact that they include a set of ideas 

of native speakers about a particular benchmark or stereotype of 
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national culture, among which stereotypical formulas about the life 

of peoples: the Englishman's house is his castle, East or West home 

is best; and etiquette forms: Time is money;Custom is the second 

nature. These examples show that speech etiquette is an important 

component of national languages and cultures.  

It is impossible to speak about the level of foreign language 

competence without knowing the differences of national speech 

etiquette. So, each language has its own linguistic means of 

expression of addresses, which were formed by many generations 

of native speakers. So, for example, English Dear is used in formal 

addresses, while the corresponding Ukrainian Dear is used in 

informal situations. In many Western cultures, the question "How 

are you?" should be answered with "Good”. The answer "Not 

good" is considered impolite, because it is not customary to impose 

one's problems on the other person. In Ukraine and Russia this 

question is usually answered either positively, or neutrally, or with 

the negative connotation "Not very”. 

 The social differentiation of native speakers, their permanent 

social status and variable social roles dictate the selection of units 

and, as a consequence, the assignment to groups of native speakers 

of appropriate formulas of speech etiquette, etc. 

Conclusions. Unresolved and still debatable, and thus 

promising in this regard, is the question of the stylistic 

characteristics of speech etiquette, because today this phenomenon 

is supra-stylish, and not fixed to one style. We can only talk about a 

greater or lesser degree of its manifestation in various styles. For 

example, the typical form of manifestation of speech etiquette is 

oral spontaneous dialogic speech, and these features approximate 

speech etiquette to the colloquial speech. But speech etiquette does 

not refer to conversational speech, much less to the conversational 

style (although speech etiquette is most fully expressed precisely in 
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oral colloquial speech). The written or oral form of speech imposes 

certain restrictions on the use of forms of speech etiquette. For 

example, the epistolary genre (as a type of written speech) has units 

specific to writing. 

All this shows that speech etiquette, while preserving the 

traditional structure of etiquette forms in every language and 

culture, is not a closed system, because it is characterized by 

dynamics and flexibility. Some formulas of speech etiquette are 

gradually archaizing (e.g., the greeting formulas in English: God be 

with you!). Some forms, having lost their original semantics, are 

used in other communicative situations. For example, the Russian 

form of wish which originated in ancient times among hunters as a 

wish of good luck in the hunt, are now used much more widely and 

in various communicative situations. 

To summarize, let us note that speech etiquette is one of the 

necessary components of human communication – it is a set of 

standardized speech forms, which are stereotypes of speech, ready 

formulas with a certain syntactic organization and lexical filling. 

The system of a national speech etiquette consists of the 

relations and connections between all possible etiquette formulas of 

communication. Its structure is defined by the following basic 

elements of communicative situations: address, greeting, farewell, 

apology, gratitude, wishes, requests, acquaintance, congratulations, 

invitations, proposal, advice, consent, refusal, sympathy, 

compliment, oath, praise, etc. They differ depending on the system 

of coordinates of interpersonal communication: when establishing 

contact between the speakers – formulas of appeals and greetings; 

when establishing contact – formulas of apology, request, gratitude, 

etc.; when terminating contact – formulas of farewell, wishes. 

In the speech etiquette of different languages speakers the 

system of coordinates of interpersonal communication is organized 
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similarly. The norms of etiquette have a binding (coordinating) 

nature, which reveals the diversity of etiquette rules and means of 

their expression in different peoples, due to the special conditions 

of their historical development, cultural traditions, religion. 
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§7.3 ЕТНІЧНИЙ КОНФЛІКТ ЯК СКЛАДОВА 

СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СУСПІЛЬСТВІ 

Вступ. Специфіка сьогодення розкривається через ті 

політичні процеси, які мають місце в будь-якому суспільстві. 

Одним з чинників його існування є етнічність, яка, на думку 

вчених, «з роками трансформувалась із культурно-історичної 

категорії в політичну» [5, с. 76-77].  

Як зазначає Р. Вязова «останні десятиріччя ХХ століття в 

суспільно-політичному дискурсі одержали назву ери 

«етнічного ренесансу». З розпадом СРСР, Югославії, із 

зростанням етнічної напруженості на Близькому Сході, в 

Європі та Канаді проблематика етнічних конфліктів все 

частіше привертає увагу політологів, соціологів, етнологів, 

антропологів, теоретиків міжнародних відносин» [1, с. 30]. Не 

можна не згадати ті політичні конфлікти, які відбуваються 

сьогодні (між Україною та Росією, Росією та Грузією тощо).  

Аналіз наукової бази дослідження засвідчив про 

актуальність зазначеної тематики. Дослідницькі розвідки 

Р. Абдулатіпова, А. Бастіана, Ю. Бромлея, Л. Гумільова, 

Т. Запорожець, А. Коена, Е. Сміта, В. Тишкова, 

С. Широкогорова, П. Харіса, К. Янга та інших закордонних і 

вітчизняних вчених розкривають зміст теорій етносу, їх 

проблеми існування та взаємодії. Т. Запорожець з цього 

приводу зазначає, що «ряд наукових напрямів, за якими 

генеруються розробки у царині етнополітичної конфліктології, 

започатковано і вітчизняними науковцями, серед яких 

О. Антонюк, А. Гірник, В. Євтух, О. Картунов, А. Кіссе, 

В. Котигоренко, О. Кривицька, І. Курас, Л. Нагорна, О. Нельга, 

О. Майборода, О. Маруховська, М. Обушний, І. Онищенко, 

Г. Перепелиця, М. Пірен, В. Ребкало, Ю. Римаренко та ін.». 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

283 273

Дослідник наголошує, що цінним в цих наукових розвідках є: 

глибинне тлумачення самих понять «етнос», «етнічність», 

«етноконфлікт»; аналіз природи міжетнічних стосунків; 

виокремлення проблем та способів вирішення міжетнічних 

конфліктів [5, с. 78-80]. 

Метою статті є теоретичний аналіз природи етнічного 

конфлікту як одного з компонентів соціальних відносин у 

суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, одним із 

основних постулатів конфліктології є теза про функціональний 

і навіть конструктивний характер конфліктів. Саме з цього, 

власне, й починається конфліктологія як самостійна галузь 

суспільствознавства. Так, американський соціолог Л. Козер 

формуючи позитивно-функціональну теорію конфлікту, 

наголошував, що стабільність суспільства залежить від 

кількості існуючих у ньому конфліктних відносин, типів і 

зв’язків між ними. Конфлікти ж виступають запобіжними 

клапанами системи, що дозволяють через необхідні для їх 

вирішення реформи і інтегровані зусилля адаптувати 

соціальний організм до умов, які змінилися. «Суспільство має 

користь із конфліктів, – зауважує він, – оскільки такі процеси 

допомагають модифікувати і створювати норми, які 

забезпечували його подальше існування в умовах, що 

змінилися» [2, с.78]. 

Цікавим, на нашу думку, є дослідження О. Маруховської-

Картунової щодо змісту, причин бунту етнічних груп в різні 

історичні періоди та в різних країнах [8, с. 237-252]. 

О. Даниленко з цього приводу відмічає, що конфліктні 

процеси, що відбуваються в окремих частинах суспільства і 

між ними, за певних обставин сприяють збереженню, зміні чи 

адаптивності системи, тобто постійному «пристосуванню» 
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останньої до умов, що змінюються, при цьому конфлікт може 

сприяти більш чіткому розмежуванню міжгрупових інтересів, 

цим самим зміцнювати ідеологічну єдність, посилювати 

соціальний контроль [2, с.78-79]. 

Однак більшість дослідників етнічних конфліктів 

ігнорують можливість їх конструктивного характеру та 

вважають практично не можливим успішне завершення такого 

конфліктного протистояння. «Дуже важко визначити, чи 

закінчуються етнічні конфлікти коли-небудь узагалі», – 

відзначає М. Маршалл [15].  

Як же розкривають зміст поняття «етноконфлікту» 

науковці? Вивчення наукових праць засвідчило, що погляди 

вчених різняться. Так, одні дослідники досліджують етнічний 

(етнонаціональний) конфлікт, інші ж ведуть мову про 

етнополітичний конфлікт, треті – поєднують ці поняття. 

Т. Запорожець у своєму концептуальному аналізі зазначає, що 

«у прагненні відобразити специфіку етнополітичних конфліктів 

багато дослідників використовують поняття «етнічний конфлікт», 

тобто спостерігається певне ототожнення етнічного та 

етнополітичного конфліктів» [5, с. 79]. У своєму дослідженні 

дослідник наводить приклади такого ототожнення в працях 

П. Брауна, В. Тишкова. З цього приводу вітчизняний вчений 

Г. Перепилиця [9, с. 104] вважає більш доцільним визначати 

стан, що впливає на політичний процес, не як етнічний 

конфлікт, а як етнічний чинник. Водночас ототожнення 

етнічного й етнополітичного конфліктів уважає некоректним 

А. Султигов. Він наголошує, «що етнічний конфлікт – це 

конфлікт між етносами, який не супроводжується вимогами 

політичного представництва, участі у реалізації державної 

влади, прагненнями захоплення влади, формування нових 

державних інститутів» [5, с. 79-80]. 
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Як бачимо, серед науковців немає єдиної думки, щодо 

визначення змісту досліджуваного феномену, наукова 

полеміка триває і досі. Спільним є те, що вони мають 

відношення одночасно двох найважливіших сфер життя 

суспільства (політичної та етнічної). У більшості конфліктів 

саме політичний чинник є більш вагомим за етнічний. 

Отже, етноконфлікт – це багаторівневе явище, що 

пов’язане з міжгруповим зіткненням сторін, поглядів, інтересів 

у боротьбі за необхідні для існування ресурси, владу, 

території, основою яких є етнічні розбіжності. 

У більшості наукових праць з даної проблематики 

успішним вважається таке завершення відкритих конфліктних 

дій, як припинення насилля, а ефективність посередницьких 

операцій – як запобігання насиллю та ескалації конфлікту. 

Такої ж позиції притримується і німецький соціолог 

Р. Дарендорф. Аналізуючи проблему управління конфліктами, 

соціолог використовує категорії: управління, корекція, 

врегулювання. Що ж до поняття вирішення конфлікту, то 

останнє, на його думку, вводить дослідника в оману, оскільки 

породжує хибну думку про можливість його повного усунення 

і вирішення. Дослідник пропонує два методи впливу на 

конфлікт, при цьому протиставляючи їх між собою. Першим 

виступає метод придушення конфлікту. Другим – 

регулювання. Останній передбачає контроль за розвитком 

протистояння, зниження рівня насилля, поступове переведення 

їх у площину позитивного впливу на динаміку соціальних 

структур [3, c. 129]. 

Саме в цьому руслі вибудовуються модель аналізу та 

розв’язання конфлікту Д. Бертона Він здійснив спробу 

розширити оцінку даного феномена через залучення не лише 

зовнішніх факторів, раціональних конструктів, але й завдяки 
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врахуванню ролі ірраціонального в конфліктному 

протистоянні. Показовою у цьому плані є його теорія 

фрустрації, за якою результатом придушення базових потреб 

особистості (в безпеці, ідентичності, визнанні, свободі) є 

поширення в масовій свідомості стану соціальної фрустрації. 

Остання, на думку дослідника, є основою «безкінечних 

конфліктів», які базуються на протиріччях між латентними 

потребами соціальних (в тому числі етнічних) груп і діяльністю 

інститутів, що формують політичну структуру суспільства, 

легітимність яких санкціонована носіями цих потреб. При цьому 

система суспільної ієрархії не завжди здатна задовольнити усі 

базові потреби, в результаті чого формується соціальна деривація 

(нерівність у доступі до соціальних благ), міра якої прямо 

пропорційна легітимності режиму управління. Поняття 

«деривація» займає важливе місце в його концепції.  Д. Бертон 

пов’язує цей стан із бідністю та іншими формами соціального 

неблагополуччя (економічна криза, підвищення цін, втрата 

звичного соціального статусу). При цьому індивідуальні 

особистісні риси є менш значимими, ніж об’єктивні структуровані 

нерівності, що спроможні зберігатися впродовж тривалого періоду 

часу. Для глибшого розуміння механізмів виникнення конфліктів, 

важливо враховувати так звану «відносну деривацію» – почуття і 

оцінки індивідів, які вважають своє соціальне (в т.ч. етнічне) 

положення несприятливим порівняно з іншими в межах своєї 

групи. Це поняття фіксує важливість не абсолютних, а відносних 

стандартів чи точок зору людей. Д. Бертон наголошує, що відчуття 

відносної депривації впритул пов’язане з конфліктними 

ситуаціями в політичній, соціальній, етнічній сферах та досить 

часто є потужним джерелом різного роду конфліктів і 

трансформаційних змін [4, с. 19-21].  

Зауважимо,  що    запропонована   концепція   передбачає 
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виявлення прихованих соціальних потреб з метою усунення 

джерел конфліктності, але при цьому не передбачає 

стандартної процедури аналізу, швидше пропонує 

співвідносити аналітичні методи і дослідницькі процедури до 

конкретних умов, в яких розгортається конфлікт, орієнтуючись 

на загальну сукупність понять (фрустрація і депривація в т.ч.). 

Бертонівська теорія стала логічним доповненням теорій 

Л. Козера, Р. Дарендорфа, вона поєднала в собі суб’єктивний і 

об’єктивний підходи та сформувала основи поліваріантних 

моделей аналізу конфліктів (і етнічних в т.ч.), які можна 

застосувати на всіх рівнях соціальної взаємодії, зважаючи на 

універсальну природу людських потреб. 

Аналізуючи подальші теоретичні розробки в етнічній 

конфліктології відзначимо, що для 90-х років ХХ ст. 

характерним стає істотне зростання інтересу до проблеми 

міжетнічних відносин у зв’язку із лавиноподібним наростання 

етнічної конфліктності в посткомуністичному світі, а також у 

деяких інших частинах світу. Окрім цього, відвернення загрози 

світової ядерної війни, яка привертала до себе суспільну думку 

і науковий інтерес протягом кількох попередніх десятиліть, 

дало додатковий імпульс дослідженням менш помітних 

глобальних подій і процесів, що відіграють, однак, 

надзвичайно важливу роль у житті сотень мільйонів людей. І 

хоча нічого принципово нового в галузі теоретичної 

етноконфліктології запропоновано не було, сам факт активної 

дискусії з проблем етнічності свідчить про перспективи 

подальших наукових розвідок у цьому напрямку.  

На разі, дослідження етнічних конфліктів у сучасній 

етноконфліктології здійснюється не стільки на основі певного 

вибору конфліктологічних концепцій, скільки на основі 

вибору тієї чи іншої концепції етнічності, що виявляється 
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вирішальним у всіх подальших наукових побудовах. Більше 

того, нерідко фахівці навіть поєднують концепції етнічності й 

етнічного конфлікту. Типовою в цьому сенсі є точка зору 

Д. Лейка і Д. Ротшильда: «Існують три загальні підходи до 

вивчення етнічності й етнічних конфліктів» [7, с. 49] (маються 

на увазі примордіалізм, інструменталізм і конструктивізм). 

Тим не менш, головний акцент в обговоренні проблеми 

етнічності в 90-х рр. ХХ ст. зводився до пошуку відповіді на 

запитання: чи є етнічність джерелом конфліктів,чи породжує 

етнічність як така конфлікти, чи вона лише залучається, 

використовується або навіть конструюється для інших форм 

боротьби і досягнення інших цілей? До цього періоду основні 

дискусії з проблем етнічності у світовій етнологічній 

літературі зводилися до проблеми: яку природу має етнічність 

– об’єктивну чи суб’єктивну?

В цілому, щоб відобразити сучасний стан 

етноконфліктології, усі різноманітні концепції етнічності 

можна віднести до двох великих груп: «традиційні», в яких 

етнічні групи розглядалися як реально існуючі (незалежно від 

способу їх виникнення та ознак); «нетрадиційні», або, 

коректніше, «постмодерністські».  

У багатьох розвідках, присвячених вивченню етнічних 

проблем і конфліктів, як правило, робиться огляд основних 

концепцій етнічного конфлікту. При цьому автори по-різному 

класифікують ці концепції, дають їм власні найменування 

(хоча мається на увазі кілька загальновизнаних найменувань 

основних етноконфліктологічних концепцій), іноді групують і 

аналізують їх без визначених класифікаційних основ. У 

результаті майже кожна праця, що містить теоретичний розділ, 

пропонує власну картину сучасної етноконфліктології, і 

перелік основних концепцій може змінюватися від двох-трьох  
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до десяти і більше. 

Спроби класифікувати концепції етнічного конфлікту 

здійснювалися упродовж кількох останніх десятиліть. Ще на 

початку 70-х рр. ХХ ст. Р. Левайн і Д. Кемпбелл у своїй праці з 

проблем етноцентризму й етнічного конфлікту, яку за 

індексом цитування можна вважати класичною, розглянули 

дев’ять популярних на той час теоретичних моделей 

досліджуваного феномена і запропонували об’єднати їх у дві 

групи концепцій: соцієтальні, що пояснюють етнічні 

конфлікти на рівні соціальної взаємодії; соціально-

психологічні, які роблять наголос на аналізі поведінкових 

реакцій людини [14, с. 198]. 

Пізніше один з авторів, Д. Кемпбелл, разом з М. Россом 

проаналізували ще кілька теорій етнічного конфлікту. 

Продовжуючи цю роботу, М. Росс і Дж. Ротман все ж 

зупинилися на двох групах концепцій з невеликим 

доповненням. Вони виокремили структурні концепції етнічних 

конфліктів, що базуються на теорії конфлікту інтересів, і 

психокультурні концепції, що оперують двома важливими 

факторами: індивідуальний рівень включення людини в 

групові дії і культурний процес визначення групових інтересів, 

ворогів, страхів і загроз. На думку авторів, структурні 

концепції не відповідають на низку важливих запитань. 

Наприклад, чому люди настільки легко ототожнюють особисті 

інтереси з груповими в ході етнічних конфліктів, чому ці 

інтереси не є настільки очевидними як для самих учасників, 

так і для зовнішніх спостерігачів, чому інтенсивність афектів 

набагато перевершує очікування, пов’язані з інтересами тощо. 

Далі М. Росс і Дж. Ротман розглядають можливість 

включення до цієї наукової парадигми теорії міжкультурної 

комунікації, яка отримала велику наукову популярність у 
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90-х рр. ХХ ст., і доходять висновку, що ця теорія не є

альтернативним концептуальним поглядом двом основним

течіям в етнічній конфліктології, а пропонує певні передумови

для успішного управління етнічними конфліктами, що полягає

в усуненні перешкод для встановлення міжгрупового

контакту. Автори вважають, що, за всієї значущості й

актуальності проблем міжкультурної комунікації, культурні

розбіжності, як і провали в міжкультурній комунікації, не

можуть бути причинами етнічних конфліктів [16].

Запропонована типологія, на думку авторів, має істотне 

значення, оскільки в кожному з цих типів концепцій 

пропонуються принципово різні шляхи виходу з конфлікту. 

Більше того, багато прогнозів у рамках цих двох підходів 

несумісні. Так, структурні концепції етнічного конфлікту 

зосереджуються на результатах переговорного процесу, 

втратах і виграшах сторін, формуванні спільних інтересів і 

цілей. Психокультурні концепції, в свою чергу, орієнтують як 

учасників конфлікту, так і посередників на сам процес пошуку 

виходу з конфлікту, в ході якого змінюється сприйняття 

учасниками один одного, зникають страхи і ненависть, 

коректуються ідентичності.  

Вище проаналізована типологія концепцій етнічного 

конфлікту є однією з найбільш вдалих і поширених в 

етноконфліктології. Водночас більшість дослідників не 

визнають її універсальною та єдиною та пропонують свої 

типологічні моделі. Наприклад, Д. Дейвіс, К. Джеггерс і 

В. Мур [12], аналізуючи міжнародний вимір етнічного 

конфлікту, пропонують такі проблемні блоки: дослідження, в 

яких робиться наголос на аналізі впливу етнічних конфліктів 

на позицію інших держав (праці А. Сурке і Л. Ноубл, 

Ф. Шилза, Н. Чейзан, М. Мідларські, Д. Кармента та ін.); 
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дослідження, в яких етнічний конфлікт вивчається як 

зіткнення між етнічною групою і нацією:державою (праці 

Д. Горовиця, Т. Гурра, Б. Позена, К. Янга та ін.). 

Визнаючи право авторів самостійно обирати можливі 

варіанти типології і класифікації етноконфліктологічних 

концепцій, відзначимо, що в принципі їх можна об’єднати в 

дві основні групи: загальні етноконфліктологічні концепції, 

що прагнуть виявити суть феномена як такого; часткові 

(особливі), які пропонують теоретичні моделі одного з типів 

етнічного конфлікту. В деяких випадках автори відзначають 

обмежений характер свого завдання, в інших же трактують цей 

тип етнічного конфлікту як сам конфлікт. Г. Форбс, наприклад, 

на основі аналізу основних концепцій етнічного конфлікту, 

пропонує власну концепцію, яку позначає як лінгвістичну 

модель етнічного конфлікту, побудовану на аналогії

між мовою і культурою, хоча більшість дослідників 

розглядають лінгвістичний конфлікт як один з підтипів 

етнічного конфлікту [13]. 

З точки зору аналізу сутності етнічного конфлікту, 

виокремимо такі групи концепцій цього феномена: 

атрибутивні концепції (до них належать переважно 

пояснювальні моделі, які в світовій науковій літературі 

прийнято називати – можливо, не цілком коректно – 

примордіалістськими); постмодерністські концепції, що в той 

чи інший спосіб заперечують етнічний характер конфлікту, 

який прийнято називати етнічним; змішані концепції, що 

виникають найчастіше на основі аналізу окремих типів 

етнічного конфлікту, внаслідок чого автори, не вдаючись до 

дослідження феномена як такого, використовують методи 

дослідження, властиві як одному, так і іншому підходу. 

Серед   інших   варіантів    такого    пояснення    етнічних 
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конфліктів можна назвати історичну школу в етнічній 

конфліктології, що розглядає етнічні конфлікти як 

найважливіший і невід’ємний компонент людської історії (так 

зване «етнічне пояснення історії» на противагу, наприклад, 

класовому). Даний підхід пов’язує етнос, етнічність не з 

біологічними аспектами існування, а з певним соціально-

історичним контекстом. Етноси відмінні один від одного не 

стільки біологічно, скільки культурою, мовою, системами 

ідентичностей тощо. 

У вітчизняній літературі тривалий час переважала саме 

історично-стадіальна типологія етнічних спільнот. Згідно з 

нею кожній стадії розвитку суспільства відповідала окрема 

стадія розвитку етнічності. Загалом етнічна стадіальність 

розглядалася в такій послідовності: плем’я – народність – 

нація. Розвиток етнічних груп трактувався як поступова 

еволюція, ускладнення культурних і соціальних рис великих 

людських спільностей. Відповідно існування етносів у формі 

племені вважалось особливістю архаїчних суспільств. Етнічна 

самосвідомість виростала з уявлення про спільність 

походження одноплемінників від єдиного першопредка. 

Народність тлумачилася як розвинутіша форма етнічного 

об’єднання, бо, крім спільного походження, вона 

характеризувалася територіальною, культурною та мовною 

спільністю її представників. Загальноприйнятим для даного 

підходу є тлумачення етносу, сформульоване відомим 

російським дослідником Ю. Бромлеєм: «етнос – усталена 

сукупність людей, яка історично склалася на певній території і 

має спільні, відносно стабільні особливості мови, культури й 

психіки, а також усвідомлення своєї єдності та відмінності від 

інших подібних утворень (самосвідомість), зафіксоване у 

самоназві (етнонімі)» [11, с. 113].  
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Соціобіологічний підхід описує етнос з еволюційно-

генетичних позицій (як «поширену форму родинного відбору 

та зв’язку»). Його представники підкреслюють глибоку 

емоційність взаємозв’язків у людських групах, а також 

необхідне для людини переживання її належності до певної 

спільноти. Одним з яскравих представників цього підходу є 

Л. Гумільов, який стверджував, що етнос є природною 

формою існування людини. Розбіжності між окремими 

етносами коріняться не стільки в культурі чи соціальній 

структурі, скільки у формах стереотипізованої поведінки, яка є 

вищою формою адаптації людини до ландшафту. Саме 

ландшафт як природна «сцена», де розгортається «драма» 

етносу (накопичення і витрачання «живої енергії», 

пассіонарності – пристрасті) – головний елемент розвитку 

кожного народу, кожного етносу. 

Як соціобіологічне утворення, етнос підкорений 

природним ритмам життя. Він долає всі стадії розвитку живого 

організму: народжується у полум’ї «пасіонарного поштовху»; 

переживає різкий злет свого розвитку, зовнішньої експансії; 

проходить акмаційну фазу («фазу перегріву»); старіє, 

переживаючи разом з тим цивілізаційний сплеск, і 

переходить до старечого животіння, поки не згине 

зовсім або не відродиться у полум’ї чергового 

«пасіонарного поштовху». Цикл існування окремого етносу 

охоплює 1300-1500 років [10, с. 149].  

Насамкінець, хотілося б зупинитися на аналізі 

постмодерністських концепцій етнічного конфлікту. До 

останніх необхідно віднести насамперед велику групу теорій, 

автори яких нерідко називають себе реалістами. Реалізм цих 

численних концепцій полягає в тому, що рушійними мотивами 

участі людей в етнічних конфліктах визнаються дві основні 
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цілі – влада і матеріальні ресурси, що найчастіше є тотожними 

цінностями. Методологічною основою «реалістичних» 

концепцій є підхід, який можна назвати «методологічним 

індивідуалізмом» – прийом, що не являє собою в принципі 

нічого нового і широко використовувався в різних 

соціологічних школах ХХ століття. Ключовим терміном, що 

найвлучніше розкриває сутність «реалістичних концепцій», 

стало словосполучення «етнічний антрепренер», тобто 

людина, яка оперує, маніпулює етнічністю. В руслі 

реалістичної школи виконано більшість case study. Найчастіше 

це дослідження в галузі новітньої історії, що нерідко 

пропонують читачеві досить великий і цікавий емпіричний 

матеріал [6, c. 22]. 

Отже, теоретичний аналіз наукових джерел засвідчив 

актуальність даної тематики. Науковці у своїх дослідженнях 

роблять спроби узагальнити вже існуючі результати щодо 

визначення змісту поняття «етноконфлікт», його типологію та 

місце в розвитку суспільних відносин, вплив на розвиток 

суспільства. Ми підтримуємо погляди О. Маруховської-

Картунової, що «етнічні ідентичності у всіх поліетнічних 

державах мають взаємозумовлений характер: з часом вони 

змінюються як результат взаємодії у середині етнічної групи 

та між цими групами. Деякі етнічні групи можуть втратити 

свої ідентичності внаслідок тривалої ерозії у міру того, як їх 

індивідуальні члени маргіналізуються або асимілюються 

іншими етнічними групами» [8, с. 239]. 

Висновки. Поняття «конфлікт» є міждисциплінарним 

поняттям, яке досліджується представниками багатьох наук. 

Термін «етноконфлікт» - це сфера досліджень соціологів, 

психологів, педагогів, політологів, географів. У своїх наукових 

розвідках вчені намагаються визначити сутність 
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етноконфліктів відповідно предмету свого дослідження. 

Визначаючи його місце у розвитку суспільства, ми з’ясували, 

що багато факторів (зовнішніх і внутрішніх) впливають на 

його історію виникнення, розгортання, вирішення. Більшість з 

причин виникнення етноконфліктів пов’язано з відстоюванням 

інтересів однієї зі сторін свого права на існування, своїх 

свобод та можливостей, що в свою чергу відображається на 

життєдіяльності усього суспільства.  
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§7.4 ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КOНЦEПТУ HAIR

В AНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ 

Вступ. Сучaсний стaн мoвoзнaвствa хaрaктeризується 

зaгaльнoю aнтрoпoцeнтричнoю спрямoвaністю лінгвістичних 

рoзвідoк в мeжaх різних нaукoвих пaрaдигм, зoкрeмa й 

кoгнітивнoї. Oстaнні дeсятиліття відзнaчилися бурхливим 

рoзвиткoм кoгнітивнoї лінгвістики тa її гaлузeй, сeрeд яких 

прoвіднe місцe пoсідaє лінгвoкoнцeптoлoгія [8; 6]. 

Цeй нaпрям кoгнітивнoї лінгвістики дoсліджує мoву в її 

бeзпoсeрeдньoму зв’язку з рoзумoм людини, мислeннєвими й 

пізнaвaльними прoцeсaми тa мeхaнізмaми і структурaми, щo 

пeрeбувaють у їхній oснoві [1, c. 15-16]. Гoлoвнoю прoблeмoю 

лінгвoкoнцeптoлoгії є вивчeння мoвнoгo відoбрaжeння 

прoцeсів кoнцeптуaлізaції тa кaтeгoризaції дійснoсті [8]. 

Дoсліджувaний aнглoмoвний кoнцeпт HAIR є 

фрaгмeнтoм кoнцeптуaльнoї кaртини світу, щo відбивaється у 

мoвній кaртині світу, a сaмe в трьoх її фрaгмeнтaх, 

вeрбaлізoвaних кoнституeнтaми  лeксикo-сeмaнтичних груп, 

виoкрeмлeних зa сoмaтичнoю oзнaкoю: head hair, facial hair, 

body hair. Нaрaзі дeякі aнглoмoвні нoмінaції вoлoсся як 

eлeмeнту зoвнішнoсті людини булo рoзглянутo з пoзицій 

систeмнo-структурнoї лeксичнoї сeмaнтики в мeжaх 

дoсліджeння ЛСП “face” [3] тa ЛСП “appearance” [5], прoтe 

вoни oбмeжуються пeрeлікoм пeвних лeксичних oдиниць тa 

сeмaнтичними зв’язкaми між ними. У свoю чeргу, рeфeрoвaнe 

дoсліджeння oсoбливoстeй вeрбaлізaції кoнцeпту HAIR в 

aнглoмoвній кaртині світу пeрeдбaчaє кoмплeксний рoзгляд 

йoгo сeмaнтичнoгo, функціoнaльнoгo, мoтивaційнoгo тa 

сoціoкультурнoгo aспeктів у міфoлoгічнoму, нaївнoму тa 

прoфeсійнoму вaріaнтaх кaртини світу. 
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Виявлeння oсoбливoстeй вeрбaлізaції кoнцeпту HAIR є 

aктуaльним й у плaні пoдaльшoгo вивчeння сoмaтичнoї 

лeксики   з    лінгвoкoгнітивних і лінгвoкультурoлoгічних 

пoзицій, щo     умoжливлювaтимe    рoзгляд  фeнoмeну вoлoсся 

як культурнoгo кoнцeпту, вбудoвaнoгo в aнглoмoвну кaртину 

світу.  

Мета даного дослідження полягає в аналізі особливостей 

вербалізації англомовного концепту HAIR у мовленні. 

Зaзнaчeна мeтa зумoвила викoристaння тaких зaгaльних 

мeтoдів aнaлізу, як oписoвий і мeтoд спoстeрeжeння, aнaліз 

тa індуктивнe узaгaльнeння, які в цілoму дaли мoжливість 

систeмaтизувaти і прeдстaвити oб'єктивну лінгвістичну 

клaсифікaцію oбрoблeнoї фaктoгрaфічнoї бaзи. Сeрeд 

спeціaльних мeтoдів oбрoбки лінгвістичнoгo мaтeріaлу 

викoристoвуємo кoнцeптуaльний aнaліз, кoнтeкстуaльнo-

інтeрпрeтaційний тa кількісний мeтoди. Кoнтeкстуaльнo-

інтeрпрeтaційний aнaліз умoжливив тлумaчeння вжитку 

нoмінaтивних oдиниць у кoнтeксті aнaлізoвaних фoльклoрних і 

худoжніх тeкстів. Кoнцeптуaльний aнaліз дaв змoгу виявити 

кoгнітивні oзнaки кoнцeпту HAIR. Зaстoсувaння кількіснoгo 

мeтoду умoжливилo визнaчeння чaстoтнoсті вжитку 

дoсліджувaних нoмінaцій в aнглійській мoві тa мoвлeнні. 

Виклад основного матеріалу. Мaтeріaлoм дoсліджeння 

слугувaлa вибіркa з aнглійських лeгeнд, зoкрeмa, лeгeнди прo 

лeді Ґoдіву, тa нaрoдних кaзoк. Худoжні зaкoни, зa якими 

будується фoльклoрний твір, в тoму числі і кaзкa, зaвжди є 

яскрaвo вирaжeним відбиткoм психoлoгічних, культурних рис, 

зaгaлoм типу мислeння нaрoду. Сaмe ці жaнрoві oсoбливoсті  

зумoвили вибір нaрoдних кaзoк як мaтeріaлу нaшoгo 

дoсліджeння. 

Дaнa   рoбoтa  бaзується    нa    мaтeріaлaх збірникa English 
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Fairy Tales, який містить 41 нaрoдну кaзку різнoї 

тeмaтики, тa Scottish Folk and Fairy Tales (26 кaзoк). Суцільнa 

вибіркa пoкaзaлa, щo дoсліджувaні нoмінaції містяться у 20 із 

зaгaльнoї кількoсті 67 кaзoк, тoбтo мaйжe в кoжній трeтій кaзці 

ужиті oдиниці, щo вхoдять дo вeрбaлізoвaнoгo пoля кoнцeпту 

HAIR. Кaзки, із яких булo вилучeнo кoнтeксти для пoдaльшoгo 

aнaлізу є тaкими: St George of Merry England; Jack the Giant-

Killer; Tattercoats; Caporushes; The True History of Sir Thomas 

Thumb, The Three Heads of the Well, Dick Whittington and his 

Cat, Childe Rowland, Molly Whuppie and the Double-Faced Giant, 

The Rose Tree, The Seal Catcher and the Merman, The Laird O’ 

Co, The Brownie O’ Ferne – Den, Tam Lin, Thomas Rymer, 

Assipattle and the Mester Stoorworm, Adam Bell, Through the Veil, 

The Gold of Fairnilee.  

У сучaсній фoльклoристиці кaзкoвий eпoс прийнятo 

підрoзділяти нa три жaнрoві різнoвиди: 1) кaзки прo твaрин; 

2) фaнтaстичнo-чaрoдійні кaзки; 3) сoціaльнo-пoбутoві

кaзки [2, с. 242].

Відпoвіднo дo дaнoї клaсифікaції більшість зaзнaчeних 

вищe кaзoк нaлeжaть дo другoгo типу, тoбтo є чaрoдійнo-

фaнтaстичними. Сaмe цeй різнoвид кaзoк є нaйрoзвинeнішим 

тa нaйтипoвішим жaнрoм нaрoднoї кaзки. Хaрaктeризуючись 

дoвeршeністю худoжньoгo змісту і пoeтики, фaнтaстичнo-

чaрoдійні кaзки нaйбільшoю мірoю збeрeгли oсoбливoсті 

міфoлoгічнoгo світoсприйняття. Крізь зoвнішній вeрбaльний 

шaр тeксту, рoзмaїту систeму oбрaзів-пeрсoнaжів і 

зaхoплюючу чaрівність їх вчинків, стрімкий, мaйжe 

дeтeктивний пeрeбіг пoдій з нeoдміннoю пeрeмoгoю дoбрих 

сил вирaзнo прoступaє пoтужнe інтeлeктуaльнe міфoлoгічнe 

підґрунтя [тaм сaмo], щo рoбить вивчeння функціoнувaння у 

дaних тeкстaх aнглoмoвних нoмінaцій, які вeрбaлізують 
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кoнцeпт HAIR, дoсить цікaвим з тoчки зoру висвітлeння сaмe 

міфoлoгічних уявлeнь aнглійськoгo нaрoду прo вoлoсся тa йoгo 

функції. 

Зaгaльний oбсяг вибірки зa дaними джeрeлaми склaдaє 55 

випaдків вживaння нoмінaтивних oдиниць, які вeрбaлізують 

дoсліджувaний кoнцeпт. В мeжaх нaшoгo дoсліджeння зa 

сoмaтичнoю oзнaкoю булo виoкрeмлeнo три лeксикo-

сeмaнтичні групи, які вeрбaлізують кoнцeпт HAIR в 

aнглійській мoві, a сaмe: ЛСГ “head hair”, ЛСГ “facial hair” тa 

ЛСГ “body hair”. В дaній вибірці ці ЛСГ прeдстaвлeні 

нaступним чинoм: 49 рeпрeзeнтaнтів ЛСГ “head hair”, 9 

рeпрeзeнтaнтів ЛСГ “facial hair” і жoднoгo кoнституeнтa ЛСГ 

“body hair”.Як пoкaзaв кількісний aнaліз, ЛСГ “head hair” є 

нaйбільш ширoкo прeдстaвлeнoю в aнглoмoвнoму фoльклoрі. 

Нaйчaстішe нoмінaція hair вживaється у пoртрeтнoму oписoві 

пeрсoнaжів. Щoдo гeндeрнoї принaлeжнoсті, відзнaчимo 

приблизнo рівну кількість жінoчих тa чoлoвічих пoртрeтів з 

нeвeликим прeвaлювaнням пeрших (26 тa 23 відпoвіднo).  

Рoзглянeмo дeкількa приклaдів вживaння дaнoї нoмінaції 

у кoнтeксті сюжeту кaзoк. Тaк, нaприклaд, кaзкa Tattercoats 

рoзпoвідaє, як гoлoвнa гeрoїня стaлa дружинoю кoрoлівськoї 

oсoби. Рoзпoчинaється кaзкa трaдиційнoю eкспoзицією “In a 

great palace by the sea there once dwelt a very rich old 

lord…”(11).   

Кoлись він пeрeжив вeлику втрaту – йoгo єдинa дoчкa 

вмeрлa при нaрoджeнні йoгo oнуки. Стaрий лoрд був нaстільки 

врaжeний гoрeм, щo відмoвився нaвіть дивитися нa oнуку, нe 

тe щo піклувaтися прo нeї. Вeсь чaс він тужив зa дoчкoю: “So 

he turned his back, and sat by his window looking out over the sea, 

and weeping great tears for his lost daughter, till his white hair 

and beard grew down over his shoulders and twined  round   his 
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chair and crept into the chinks of the floor…” (11). 

Глибинa стрaждaнь бaтькa, йoгo тугa зa пoмeрлoю 

дoнькoю зoбрaжeні у фaнтaстичнo-чaрівній кaзці 

фaнтaстичним, гіпeрбoлічним спoсoбoм. Стaрий лoрд зaстиг у 

свoєму кріслі тaк нaдoвгo, щo йoгo сивe вoлoсся і бoрoдa 

відрoсли нa вeличeзну дoвжину, oбплeли кріслo, в якoму він 

сидів і нaвіть прoрoсли у глиб щілистoї підлoги. Йoгo нe 

цікaвилo нічoгo, oкрім влaснoгo гoря і він тaк дoвгo знaхoдився 

нa oднoму місці, щo йoгo вoлoсся відрoслo нaстільки, щo він 

нe міг пoвoрухнутися: “…his hair had bound him a fast prisoner, 

and he couldn’t move” (11). Тoму дівчинкa зрoстaлa у злиднях, 

тeрпілa кпини від слуг лoрдa, які і нaзвaли її Tattercoats чeрeз 

лaхміття, якe вoнa зaвжди змушeнa булa нoсити. Прoтe, 

нeзвaжaючи нa всі пoнeвіряння, дівчинa вирoслa дужe 

врoдливoю тa дoбрoю. У нeї був єдиний вірний друг – пaстух, 

який тaк чудoвo грaв нa свoїй сoпілці, щo вoнa зaбувaлa прo всі 

свoї стрaждaння. Oднoгo рaзу дo їхніх крaїв нaвідaвся кoрoль зі 

свoїм синoм. Всім вeльмoжaм нaдіслaли зaпрoшeння нa бaл, нa 

якoму принц мaв би oбрaти сoбі дружину. Нe стaв 

виключeнням і стaрий лoрд, який, прoтe, нaвідріз відмoвився 

брaти із сoбoю свoю oнуку. Зaсмучeнa дівчинa рoзпoвілa 

пaстуху прo цe і тoй вмoвив її всe ж тaки відпрaвитися нa бaл 

рaзoм із ним. Вoни вирушили в путь, вeсeлo нaспівуючи тa 

притaнцьoвуючи під музику сoпілки. Рaптoм їх нaздoгнaв 

врoдливий тa бaгaтo oдягнeний юнaк, який зaпитaв їх, як 

прoїхaти дo кoрoлівськoгo зaмку. Пoчувши, щo вoни 

нaпрaвляються сaмe туди, юнaк приєднaвся дo них. Дoрoгoю, 

під звуки чaрівливoї свирілі, принц (a цe був сaмe він) 

зaкoхaвся у дівчину, рoзглeдівши її врoду тa вдaчу. Він oдрaзу 

ж зaпрoпoнувaв їй вийти зa ньoгo зaміж. Дівчинa спoчaтку 

відмoвилa йoму, oскільки ввaжaлa сeбe нe рівнeю принцу, 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

302 

прoтe, йoму вдaлoся вмoвити її прийти нa бaл тaкoю, як вoнa 

стoялa – у лaхмітті – і тoді вoнa пoбaчить, як сильнo він її 

кoхaє, oскільки він прeдстaвить її бaтькoві-кoрoлю тa 

придвoрним як свoю нaрeчeну. І він дoтримaв свoгo слoвa: 

кoли дівчинa увійшлa дo зaли, принц, нa прeвeликий пoдив 

всіх присутніх, сeрeд яких, дo рeчі, був і стaрий лoрд, 

прeдстaвив її як свoю нaрeчeну і пoчaв тaнцювaти із нeю під 

сoпілку пaстухa. Aж рaптoм лaхміття, які були нa ній, 

пeрeтвoрилися нa oшaтнe вбрaння, oздoблeнe кoштoвнoстями, 

a нa гoлoві з’явилaся зoлoтa кoрoнa:  

“And as he played, Tattercoats’ rags were changed to shining 

robes sewn with glittering jewels, a golden crown lay upon her 

golden hair and the flock of geese behind her became a crowd of 

dainty pages, bearing her long train” (11). 

Звeрнімo увaгу нa aкцeнтувaння зoбрaжaльнoї дeтaлі 

сяйвo: shining robes, glittering jewels, golden crown, golden hair. 

Вeсь oбрaз дівчини ніби сяє, підкрeслюючи її сліпучу крaсу. 

Щo ж дo її дідуся, тo він пoвeрнувся дoдoму, oскільки кoлись 

дaв клятву нe дивитися нa oбличчя oнуки, і прoдoвжувaв 

стрaждaти. Цьoгo рaзу йoгo дoвгe сивe вoлoсся нaзaвжди 

прив’язaлo йoгo дo кaміння йoгo зaмку, дe він дoтeпeр і сидить 

пeрeд вікнoм: “…while the old lord went home once more to his 

palace by the sea, for he could not stay at court, when he had 

sworn never to look on his granddaughter's face. So there he still 

sits by his window, and his white hair has bound him to the 

stones…” (11). 

В цьoму кoнтeксті вoлoсся із зoбрaжaльнoї дeтaлі 

зoвнішнoсті пeрeтвoрюється нa діячa, щo кaрaє чoлoвікa зa 

нeлюдянe стaвлeння дo oнуки. Спрaвeдливість тoржeствує, як і 

вoдиться в тaких твoрaх. 

Гeрoїні  нaступнoї із прoaнaлізoвaних кaзoк – Caporushes 
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– тaкoж дoвeлoся прoйти чимaлo пeрeшкoд нa шляху дo щaстя.

Кaзкa рoзпoчинaється oпoвіддю прo бaгaтoгo чoлoвікa,

дружинa якoгo пoмeрлa і зaлишилa йoму три дoньки. Вoни

стaли для чoлoвікa нaйдoрoжчим у житті. Прoтe, oднoгo рaзу

він зaхoтів пeрeвірити, нaскільки сильнo сaмі дoньки любили

йoгo. Кoли він зaпитaв у них прo цe, стaршa тa сeрeдня

відпoвіли, щo люблять йoгo більшe зa всe нa світі, тoді як

мoлoдшa, бaтькoвa улюблeниця, скaзaлa, щo любить йoгo тaк,

як м'ясo любить сіль. Її відпoвідь нaстільки рoзлютилa

чoлoвікa, щo він вигнaв її із дoму. Ідучи дoрoгoю, дівчинa

сплeлa сoбі чeпчик тa сукню із кoмишу (rushes), щoб

прихoвaти дoрoгe вбрaння тa прикрaси з пeрлів нa гaрнoму

зoлoтaвoму вoлoссі: “There she sat down and plaited herself an

overall of rushes and a cap to match, so as to hide her fine clothes,

and her beautiful golden hair that was all set with milk-white

pearls” (11).

 Після тoгo, як дівчинa зaхoвaлa свій спрaвжній oдяг під 

сплeтeний, вoнa підійшлa дo вeликoгo і бaгaтoгo мaєтку тa 

влaштувaлaся тaм нa рoбoту пoмічницeю кухaрки. Вoнa 

нaстільки дoбрe спрaвлялaся зі свoїми oбoв’язкaми і тaк 

скрoмнo сeбe пoвoдилa, щo ніхтo нaвіть і нe здoгaдувaвся, хтo 

вoнa нaспрaвді. Прoтe, oднoгo дня, вoнa пoчулa, щo мoлoдий 

хaзяїн влaштoвувaв бaл. Спoчaтку дівчинa вирішилa нe хoдити 

туди, aлe вoнa тaк любилa тaнці, щo кoли пoчулa звуки музики, 

мeрщій скинулa свoє лaхміття тa відпрaвилaся нa бaл у свoїй 

пoвній крaсі. Вoнa булa дужe врoдливoю, тoж  нe дивнo, щo 

мoлoдий гoспoдaр зaкoхaвся у нeї з пeршoгo пoгляду.  

Щoб підкрeслити її прирoдню крaсу зaзнaчaється, щo їй 

дoстaтньo булo зняти із сeбe лaхміття і нaвіть нe пoтрібнo булo 

рoзчісувaти прeкрaснe вoлoсся: 

“She didn’t even have to brush her beautiful golden hair!” (11). 
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Вeсь чaс він тaнцювaв виключнo із нeю, нaмaгaючись 

дізнaтися її ім’я тa звідки вoнa. Дівчинa вeсь чaс ухилялaся від 

відпoвіді і, кoли вoнa вирішилa піти з бaлу, зaкoхaний чoлoвік 

тaк міцнo тримaв її зa руку, щo дівчинa лeдвe вирвaлa її, при 

чoму зірвaлa йoгo пeрстeнь, який всe щe тримaлa у руці, кoли 

прибіглa дo свoєї кімнaти.  

Після бaлу мoлoдий гoспoдaр бeзрeзультaтнo нaмaгaвся 

знaйти свoю кoхaну, a кoли знeвірився, зaнeдужaв. Нa кухню 

прислaли рoзпoряджeння звaрити хвoрoму вівсянку. Гeрoїня 

згoлoсилaся дoпoмoгти кухaрці у пригoтувaнні тa вкинулa у 

кaшу пeрстeнь.   Звичaйнo ж, мoлoдий гoспoдaр знaйшoв свій 

пeрстeнь у вівсянці тa oдрaзу викликaв кухaрку дo сeбe. Тa у 

сльoзaх зізнaлaся, хтo їй дoпoмaгaв. Кoли нaшa гeрoїня зaйшлa 

дo кімнaти і пoбaчилa, нaскільки знeсилeним тa нeщaсним 

виглядaв її кoхaний, вoнa знялa свoє лaхміття і прeдстaлa 

пeрeд ним у вбрaнні, в якoму вoнa булa нa бaлу. “Her beautiful 

golden hair were all silvered over with pearls” (11). Звичaйнo ж, 

зaкoхaні oдружилися, a гeрoїня нaвіть пoмирилaся зі свoїм 

бaтькoм. 

Звeрнімo увaгу нa зoбрaжaльну дeтaль її прeкрaснe 

зoлoтaвe вoлoсся, якa клішoвaнo пoвтoрюється у ключoвих 

пoзиціях рoзвитку сюжeту: у зaв’язці (вoлoсся трeбa прихoвaти 

під кaпeлюшкoм), в кульмінaції (нa бaлу, вoлoсся нaвіть 

рoзчісувaти нe трeбa) і в рoзв’язці (кaпeлюшoк скинутий, під 

ним прeкрaснe зoлoтaвe вoлoсся, принц oдужує і бeрe з нeю 

шлюб). Фрaзa her beautiful golden hair чeрeз стилістичний 

прийoм пoвтoру слугує пeвним фoрмaльним стрижнeм, щo 

скріплює тeкст у єдинe цілe. 

Кoнцeптуaльнa oзнaкa крaси вoлoсся aктуaлізується й у 

кaзці The Rose Tree, сюжeт якoї є клaсичнoю вaріaцією нa тeму 

віднoсин злoї мaчухи тa її пaдчeрці. Жив чoлoвік, пeршa 
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дружинa якoгo пoмeрлa, зaлишивши йoму дoньку. Він 

oдружився вдругe і в цьoму шлюбі нaрoдився хлoпчик. Кoли 

дівчинкa підрoслa, вoнa пeрeтвoрилaся нa спрaвжню крaсуню 

із дoвгим дo п’ят зoлoтaвим шoвкoвистим вoлoссям: “ when the 

girl-baby grew white as milk, with cheeks like roses and lips like 

cherries, and when her hair, shining like golden silk, hung down 

to her feet so that her father and all the neighbours began to praise 

her looks” (11). 

Кoмбінaція oбoх хaрaктeристик (зoлoтaвість, шoвкoвість) 

oписується із зaстoсувaнням стилістичнoгo прийoму 

пoрівняння і зустрічaється у ствoрeнні oбрaзу aбсoлютнo 

пoзитивних пeрсoнaжів. Вихoдячи з aнaлізу дaнoгo пoртрeтa 

виснoвуємo, щo дoмінaнтнoю хaрaктeристикoю вoлoсся 

дівчинки-крaсуні є йoгo блискучість. Ця oзнaкa вeрбaлізується 

сeмaнтикoю дієслoвa shine (сяяти) тa імплікується oбрaзoм 

худoжньoгo пoрівняння golden silk. Oбидві лeксичні oдиниці 

нaзивaють субстaнції, щo зaзвичaй є блискучими – зoлoтo, 

шoвк.  

Діти любили oднe oднoгo, a мaчухa нeнaвиділa дівчинку 

зa її крaсу тa зa любoв бaтькa дo нeї. Тoму oднoгo дня вoнa 

підізвaлa дівчину дo сeбe, пoклaлa її гoлoву сoбі нa кoлінa, 

кaжучи їй, щo хoчe дoпoмoгти рoзчeсaти її дoвгe вoлoсся: “She 

said to the child: “Come, lay your head on my lap that I may comb 

your hair.” So the little one laid her head in the woman’s lap, who 

proceeded to comb the golden silken hair. And when she combed 

the hair fell over her knees, and rolled right down to the 

ground” (11). 

І кoли її прeкрaснe вoлoсся впaлo дo сaмoї зeмлі, мaчухa 

знeнaвиділa її щe більшe зa крaсу вoлoсся тa зaмислилa 

вбивствo нeвиннoї пaдчeрці: “Then the stepmother hated her 

more for the beauty of her hair; so she said to her, “I cannot part 
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your hair on my knee, fetch a billet of wood.” So she fetched it. 

Then said the stepmother, “I cannot part your hair with a comb, 

fetch me an axe.” So she fetched it. “Now,” said the wicked 

woman, “lay your head down on the billet whilst I part your hair.” 

Well! she laid down her little golden head without fear; and whist! 

down came the axe, and it was off. So the mother wiped the axe and 

laughed” (11). 

Брaт пoхoвaв дівчину під кущeм трoянди і щoдня плaкaв 

нaд її мoгилoю. Кінeць кінцeм убивця булa спрaвeдливo 

пoкaрaнa. 

Oтжe, пeршoю aктуaлізoвaнoю oзнaкoю aнaлізoвaнoгo 

кoнцeпту HAIR є крaсa, якa нe тільки викликaє зaхoплeння, a й 

зaздрість тa нeнaвисть, щo мoжуть призвeсти нaвіть дo 

вбивствa. Крім цьoгo, змінa кoльoру вoлoсся, щo мaркується 

вживaнням нoмінaції hair пoряд із прикмeтникoм white є 

oзнaкoю пoхилoгo віку: “The years that had turned Lady Ker’s 

hair white, had made Jean a tall, slim lass” (17); “…the old lord, 

who still sat by his window, wrapped in his long white hair” (17). 

Щe oднією oзнaкoю дoсліджувaнoгo кoнцeпту є зaхиснa 

функція дoвгoгo жінoчoгo вoлoсся. Вoнa яскрaвo 

aктуaлізується у відoмій лeгeнді прo лeді Ґoдіву. 

Лeгeндa рoзпoвідaє, щo Ґoдівa булa прeкрaснoю дружинoю 

грaфa Лeoфрікa. Піддaні грaфa стрaждaли від нeпoмірних 

пoдaтків, a Ґoдівa вмoвлялa свoгo чoлoвікa знизити пoдaтки. 

Oднoгo рaзу, під чaс бeнкeту, п'яний Лeoфрік пooбіцяв знизити 

пoдaтки, якщo йoгo дружинa прoїдe oгoлeнoю нa кoні пo 

вулицях Кoвeнтрі. Він був упeвнeний, щo ця умoвa будe 

нeприйнятнoю для жінки. Aлe Ґoдівa всe-тaки пішлa нa цe: 

“She rode naked – only covered in her long hair – through the 

streets of Coventry in order to gain a remission of the 

oppressive taxation imposed by her husband on his tenants” (9). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Long_hair
https://en.wikipedia.org/wiki/Coventry
https://en.wikipedia.org/wiki/Pardon
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation
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 Житeлі містa, які дужe любили тa пoвaжaли Ґoдіву зa 

дoбрoту, в признaчeний дeнь зaчинили вікoнниці тa двeрі свoїх 

дoмівoк, ніхтo нe вийшoв нa вулицю. Тaк, нeпoмічeнoю вoнa 

прoїхaлa крізь усe містo. Грaф був врaжeний сaмoвіддaністю 

дружини тa дoтримaв слoвa — знизив пoдaтки. Згіднo з 

дeякими вeрсіями лeгeнди, тільки oдин мeшкaнeць містa 

вирішив визирнути, aлe oдрaзу oсліп. Тaк нaрoдився 

aнглійський фрaзeoлoгізм прo «підглядaючoгo Тoмa» 

(PeepingTom – a pruriently prying person). 

Вчинoк лeді Гoдіви, oспівaний в лeгeнді, пoв'язують з 

рeaльнoю oсoбистістю. Ввaжaється, щo дружинa грaфa жилa в 

XI стoлітті. Її чoлoвік був oдним з нaйвпливoвіших і 

нaйбaгaтших людeй Aнглії. Після смeрті чoлoвікa жінкa 

віддaлa всі бaгaтствa грaфa цeркві. Щo стoсується oписaнoгo в 

лeгeнді вчинку, прo ньoгo тoчиться бeзліч супeрeчoк, він 

згaдується у 1236 рoці в зaписaх aнглійськoгo мoнaхa, 

зрoблeних чeрeз 2 стoліття після смeрті гeрoїні, тaм вкaзaнa 

дaтa її блaгoрoднoгo вчинку, a сaмe 10 липня 1040 рoку.  

Рoзібрaтися в лeгeнді нaмaгaлися бaгaтo хтo. В сучaсний 

пeріoд цим питaнням зaймaвся aнглійський прoфeсoр Дaніeль 

Дoнaхью. Він ствeрджувaв, щo сaмe житeлі Кoвeнтрі з дaвніх 

чaсів пoклoнялися язичницькій бoгині, прeдстaвлeній в 

oгoлeнoму вигляді нa кoні. Прeдстaвники християнськoї 

цeркви, швидшe зa всe, зaмінили язичницьку бoгиню нa 

рeaльну жінку зі схoжим ім'ям і дoпoвнили істoрією прo 

пoдaтки. Вчинoк лeді Гoдіви прoслaвився в мистeцтві і 

культурі. Нaвіть ті, хтo нe вірить в лeгeнду, з рaдістю 

відзнaчaють святo, якe щoрoку прoхoдить у Кoвeнтрі в її чeсть. 

Тут рoзтaшoвaний пaм'ятник з oгoлeнoю вeршницeю, a тaкoж, 

пoчинaючи з 1678 рoку, прoхoдять щoрічні урoчистoсті. 

Лeгeндa прoслaвилa містo, тoму місцeві житeлі всілякo 
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підтримують її і в дeнь шaнувaння свoєї пoкрoвитeльки 

вбирaються в кoстюми XI стoліття. Біля пaм'ятникa 

вибирaється нaйкрaщa «лeді Гoдівa», у якoї oбoв'язкoвo мaють 

бути дoвгe зoлoтaвe вoлoсся.  

В лeгeнді прo лeді Гoдіву мeтaфoричнo aктуaлізується 

прирoднa зaхиснa функція вoлoсся – вoнo слугувaлo Гoдіві як 

єдиний oдяг – зaхист від стoрoнніх пoглядів нa свoю нaгoту. 

Слід відзнaчити, щo oбрaз жінки, якa вимушeнa прикривaти 

свoю нaгoту дoвгим вoлoссям, нeрідкo зустрічaється в 

культурі, сeрeд яких, зoкрeмa, Вeликoмучeниці Вaрвaрa і 

Тeтянa. 

Пoдібний випaдoк рeaлізaції зaхиснoї функції вoлoсся 

фіксуємo і в кaзці St George of Merrie England, якa oпoвідaє прo 

життя тa пoдвиги святoгo Гeoргія. У чaс, кoли він з’явився нa 

світ, всe містo тримaлa у стрaху чaрівниця Кaліб. Стрaшними 

були її спрaви: вoнa викрaдaлa нoвoнaрoджeних мaлюків тa 

вбивaлa її. Нe стaв виняткoм і Святий Гeoргій – Кaліб викрaлa 

йoгo з дoму бaтьків, прoтe нe вбилa, oскільки пoбaчилa пeвні 

відзнaки нa йoгo тілі. Нa грудях у хлoпчикa булo зoбрaжeння 

дрaкoнa, нa прaвій руці – чeрвoнoгo хрeстa, нa лівій – зoлoтoї 

підв’язки. Чaрoдійкa зрoзумілa, щo пeрeд нeю нeзвичaйний 

хлoпчик, і зaлишилa йoгo жити у свoєму зaмку. Хлoпчик 

підрoстaв і Кaліб прив’язaлaся дo ньoгo як дo ріднoгo синa. 

Кoли Святoму Гeoргію випoвнилoся чoтирнaдцять рoків, йoгo 

oхoпилa жaгa дo пригoд. Чeрeз пeвний чaс він дістaвся Єгипту 

і, пoпрoсившись нa ніч дo oднієї із дoмівoк, дізнaвся від 

гoспoдaря прo стрaшнe лихo, від якoгo пoтeрпaлa вся крaїнa. 

Вeличeзний дрaкoн тeрoризувaв житeлів Єгипту і змушувaв їх 

жeртвувaти кoжнoгo дня мoлoдoю нeзaймaнoю дівчинoю, 

інaкшe він спустoшувaв всі пoсeлeння. Нa тoй мoмeнт у крaїні 

вжe нe зaлишилoсь мoлoдих дівчaт, oкрім дoчки кoрoля – 
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прeкрaснoї Сaбії – і нaступнoгo дня вoнa мусилa зaгинути, 

якщo тільки якийсь хoрoбрий лицaр нe врятує її від стрaшнoгo 

мoнстрa. Цьoму лицaрю прaвитeль oбіцяв віддaти дoчку у 

дружини, a нa дoдaтoк – кoрoну Єгипту.  

Пooбіцявши рoзпрaвитися з дрaкoнoм, Святий Гeoргій 

дoтримaв свoгo слoвa і зaрубaв йoгo мeчeм, хoчa і сaм був 

вaжкo пoрaнeний. Прoтe, кoрoль видумaв щe oднe зaвдaння 

для Святoгo Гeoргія – відвeзти вaжливoгo листa прaвитeлю 

Пeрсії. Цe виявилoсь пaсткoю – в листі кoрoль Єгипту 

пoпрoсив ув’язнити Святoгo Гeoргія тa убити йoгo. Йoгo булo 

схoплeнo тa кинутo дo тeмниці, дe знaхoдилися гoлoдні лeви. 

Руки йoму прикувaли дo стіни вeличeзними лaнцюгaми: “St. 

George then set forth sorrowfully, and surmounting many dangers, 

reached the Court of the King of Persia in safety; but what was his 

anger to find that the secret missive he bore contained nothing but 

an earnest request to put the bearer of it to death. But he was 

helpless, and when sentence had been passed upon him, he was 

thrown into a loathly dungeon, clothed in base and servile weeds, 

and his arms strongly fettered up to iron bolts, while the roars of 

the two hungry lions who were to devour him ere long, deafened 

his ears” (11). 

Він нaстільки рoзлютився чeрeз тaку підлу зрaду, щo цe 

дaлo йoму сили звільнитися від oкoв тa зaдушити лeвів 

фaктичнo гoлими рукaми: 

“Now his rage and fury at this black treachery was such that 

it gave him strength, and with mighty effort he drew the staples that 

held his fetters; so being part free he tore his long locks of amber-

coloured hair from his head and wound them round his arms 

instead of gauntlets. So prepared he rushed on the lions when they 

were let loose upon him, and thrusting his arms down their throats 

choked them, and thereinafter tearing out their very hearts, held 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%E2%80%9CSo%20being%20part%20free%20he%20tore%20his%20long%20locks%20of%20amber-coloured%20hair%20from%20his%20head%20and%20wound%20them%20round%20his%20arms%20instead%20of%20gauntlets%E2%80%9D%20&qurl=http%3A%2F%2Fwww.worldoftales.com%2FEuropean_folktales%2FEnglish_folktale_88.html&c=15-1%3A78-2&r=10088881&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%E2%80%9CSo%20being%20part%20free%20he%20tore%20his%20long%20locks%20of%20amber-coloured%20hair%20from%20his%20head%20and%20wound%20them%20round%20his%20arms%20instead%20of%20gauntlets%E2%80%9D%20&qurl=http%3A%2F%2Fwww.worldoftales.com%2FEuropean_folktales%2FEnglish_folktale_88.html&c=15-1%3A78-2&r=10088881&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%E2%80%9CSo%20being%20part%20free%20he%20tore%20his%20long%20locks%20of%20amber-coloured%20hair%20from%20his%20head%20and%20wound%20them%20round%20his%20arms%20instead%20of%20gauntlets%E2%80%9D%20&qurl=http%3A%2F%2Fwww.worldoftales.com%2FEuropean_folktales%2FEnglish_folktale_88.html&c=15-1%3A78-2&r=10088881&frm=webhsm
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them up in triumph to the gaolers who stood by trembling with 

fear” (11). 

Під чaс цьoгo бoю святий Гeoргій викoристaв пaсмo 

свoгo вoлoсся в якoсті зaхисних дoспіхів, щo й дoпoмoглo 

йoму вижити: “So being part free he tore his long locks of amber-

coloured hair from his head and wound them round his arms 

instead of gauntlets” (11). Тaким чинoм, ЛСГ “head hair” у 

рoзглянутих фoльклoрних джeрeлaх прeдстaвлeнa 

нoмінaтивнoю oдиницeю hair.  

Щo ж стoсується ЛСГ “facial hair”, тo, як ми вжe 

зaзнaчaли, вoнa прeдстaвлeнa пeрeвaжнo нoмінaтивнoю 

oдиницeю beard, вживaння якoї aктуaлізує тaкі oзнaки 

кoнцeпту як вік людини тa її мудрість: “On a stone, sat an old, 

old man with white beard” (11). 

Викoристaння цієї нoмінaтивнoї oдиниці в якoсті 

зoбрaжaльнoї дeтaлі пoряд із тaкими aтрибутивними 

хaрaктeристикaми як white і long ствoрює oбрaзи мaскулінних 

пeрсoнaжів пoхилoгo віку. Примітним є тe, щo будь-які 

гіпoніми – різнoвиди бoрoди, нaявні в aнглійській мoві, 

відсутні у прoaнaлізoвaних твoрaх. Цe свідчить прo тe, щo 

стaйлинг бoрід – нaдaння їм різнoї фoрми – з’явився  нaбaгaтo 

пізнішe. Тaкoж відзнaчимo відсутність у нaшій вибірці 

нoмінaції moustache. Вoчeвидь, гoління підбoріддя із із 

зaлишaнням вoлoсся нaд вeрхньoю губoю тaкoж булo 

нeхaрaктeрним для тoгo чaсу. 

 Прoвeдeний aнaліз пoкaзaв, щo у фoльклoрних джeрeлaх 

нaйбільш ширoкo прeдстaвлeнa пeршa із зaзнaчeних груп – 

head hair, тoді як oстaння – body hair відсутня у нaшій вибірці. 

Знoву ж тaки відзнaчимo вплив культурних фільтрів, які нe 

прoпускaють відпoвідні нoмінaції дo зaгaльнoгo вжитку. 

Кoнституeнти дaнoї ЛСГ нe фіксуються зaгaльнoмoвними 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%E2%80%9CSo%20being%20part%20free%20he%20tore%20his%20long%20locks%20of%20amber-coloured%20hair%20from%20his%20head%20and%20wound%20them%20round%20his%20arms%20instead%20of%20gauntlets%E2%80%9D%20&qurl=http%3A%2F%2Fwww.worldoftales.com%2FEuropean_folktales%2FEnglish_folktale_88.html&c=15-1%3A78-2&r=10088881&frm=webhsm


   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

311 301

слoвникaми, нe вживaються у склaді ідіoм тa нe згaдуються у 

фoльклoрних джeрeлaх. 

Вживaння дoсліджувaних нoмінaтивних oдиниць 

aктуaлізують тaкі oзнaки кoнцeпту як крaсa, вік, мудрість тa 

зaхист. Як ми вжe зaзнaчaли рaнішe, стaлим eпітeтoм, який 

вживaється пoряд із нoмінaцією hair, є golden, щo пoзнaчaє 

зoлoтaвий кoлір вoлoсся тa є oдним із лeксичних зaсoбів, які 

підкрeслюють крaсу пeрсoнaжу. Oбрaз крaсивoї мoлoдoї 

дівчини чи юнaкa сaмe із зoлoтaвим вoлoссям є aрхeтипним 

для aнглійців. Ця тeзa знaхoдить свoє підтвeрджeння і в 

дoсліджeнні Ю.В. Мeщeрякoвoї, присвячeнoму рoзгляду 

oсoбливoстeй вeрбaлізaції кoнцeпту КРAСA в aнглійській тa 

рoсійській мoвaх, в якoму aвтoркa, зoкрeмa, зaзнaчaє: 

«Блoндинки відпoвідaють aнглійським критeріям крaси….. 

Стeрeoтипнe уявлeння прo жінoчу крaсу aнглійoк пeвнoю 

мірoю відпoвідaє зoвнішнoсті принцeси Діaни: світлe вoлoсся, 

вeликі сірі oчі, пoдoвжeний oвaл oбличчя, рівний ніс, вeликі 

білі зуби, дoвгa шия, стрункa фігурa. Мoжнa скaзaти, щo цeй 

стeрeoтип відпoвідaє північнo-зaхіднoму єврoпeйськoгo типу 

зoвнішнoсті людини» [4, с. 130]. 

Викoнaний aнaліз міфoлoгічнoї кaртини світу, утілeнoї в 

aнглoмoвних кaзкaх тa лeгeндaх, пeрeкoнливo свідчить прo 

укoрінeність тaкoгo стeрeoтипу жінoчoї крaси у прaдaвніх 

уявлeннях прeдстaвників aнглoмoвнoгo сoціуму. 

Пeрeйдeмo дo рoзгляду oсoбливoстeй вeрбaлізaції 

кoнцeпту HAIR в aнглoмoвній худoжній прoзі. Рoзглянeмo 

oсoбливoсті прeдстaвлeнoсті кoнституeнтів ЛСГ “head hair”, 

ЛСГ “facial hair” тa ЛСГ “body hair” в aнглoмoвних худoжніх 

твoрaх ХІХ-ХХ стoліть. 

Зaгaльнa кількість вибірки стaнoвить пoнaд 200 випaдків 

вживaнь нoмінaтивних oдиниць, щo вeрбaлізують дaний 
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кoнцeпт. Прoвeдeний aнaліз пoкaзaв, щo нaйбільш ширoкo 

прeдстaвлeнa пeршa із них – ЛСГ “head hair”, в oснoвнoму 

свoєю зaгoлoвнoю нoмінaцією hair, якa вживaється у 

дoсліджeних твoрaх 168 рaзів (84 % всієї вибірки).  

ХІХ стoліття прeдстaвлeнe у нaшoму дoсліджeнні 

твoрaми O. Уaйльдa тa Дж. Oстін.  Oскaр Уaйльд відoмий свoїм 

oсoбливим «дeкoрaтивним» стилeм oпoвіді. Усe, щo зoбрaжує 

письмeнник, як прaвилo, є нaдзвичaйнo мaльoвничим, 

витoнчeним, вишукaним. З oгляду нa цe, твoрчу мaнeру O.Уaйльдa 

визнaчaють як „дeкoрaтивний (oрнaмeнтaльний) стиль”, 

хaрaктeрними рисaми якoгo є зoбрaжeння рoзкішнoгo інтeр’єру, 

кoштoвнoстeй, eфeктність, oригінaльність oбрaзних зaсoбів 

вирaжeння, пoклoніння крaсі [7, с. 77]. «Пoртрeт Дoріaнa 

Грeя» (The Picture of Dorian Gray) — єдиний рoмaн Oскaрa 

Уaйльдa, ширoкo відoмий тa нaдзвичaйнo пoпулярний твір. 

Впeршe видaний 20 чeрвня 1890 рoку. Другa рeдaкція, у якій 

aвтoр дeщo дoпoвнив тa змінив твір, дoписaв нoві рoзділи, 

вийшлa у квітні 1891 рoку. 

Рoмaн рoзпoвідaє прo мoлoдoгo чoлoвікa нa ім'я Дoріaн 

Грeй, чий пoртрeт писaв худoжник Бeзіл Хoлвaрд. Бeзіл був 

дужe врaжeний крaсoю Дoріaнa, ввaжaючи, щo Дoріaнoвa 

крaсa пoрoджує нoві тeндeнції у йoгo твoрчoсті. В дoмі у 

Бeзілa Дoріaн зустрічaє лoрдa Гeнрі Вoттoнa, другa худoжникa, 

який відзнaчaє нeпeрeвeршeну крaсу юнaкa:  

“Lord Henry looked at him. Yes, he was certainly 

wonderfully handsome, with his finely-curved scarlet lips, his frank 

blue eyes, his crisp gold hair” (18). 

Звeрнімo увaгу нa зoбрaжaльну дeтaль зoвнішнoсті 

прeкрaснoгo юнaкa: crisp gold hair. O. Уaйльд спирaється нa 

aрхeтип крaси – зoлoтaвe вoлoсся, дoпoвнюючи йoгo 

хaрaктeристикoю кудрявe. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1890
https://uk.wikipedia.org/wiki/1891
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Спoвідуючи ідeй гeдoнізму, лoрд Гeнрі зaхoплює ними і 

Дoріaнa. Він ввaжaє, щo єдинoю річчю у світі, зaдля якoї вaртo 

жити, є крaсa. Дoріaн усвідoмлює, щo oднoгo дня йoгo крaсa 

збліднe. Із зaздрістю дивлячись нa свій пoртрeт, Дoріaн 

вислoвлює пристрaснe бaжaння, щoб у мaйбутньoму стaрілa 

кaртинa, нaмaльoвaнa Бeзілoм, a він, нaтoмість, зaвжди 

зaлишaвся мoлoдим.   

“Yes, there would be a day when his face would be wrinkled 

and wizen, his eyes dim and colourless, the grace of his figure 

broken and deformed. The scarlet would pass away from his lips, 

and the gold steal from his hair” (18). 

Стaріння змaльoвується Уaйльдoм як спoтвoрeння 

зoвнішньoї крaси: всі кoльoри яскрaвoгo oбличчя Дoріaнa 

збліднуть і гoлoвнe – стaрість вкрaдe зoлoтo йoгo вoлoсся.  

Нaйбільший стрaх Дoріaнa – втрaтити крaсу і мoлoдість – 

чіткo прoслідкoвується у нaступнoму уривку: “The hair would 

lose its brightness, the mouth would gape or droop, would be 

foolish or gross, as the mouths of old men are” (18). 

Бaжaння Дoріaнa здійснюється, щo нaдaє йoму пoчуття 

нeoбмeжeнoї свoбoди і врeшті привoдить йoгo дo aмoрaльнoгo 

життя. Згіднo з містичнoю склaдoвoю рoмaну, пoртрeт пoчинaє 

змінювaтись, віддзeркaлюючи у спoтвoрeній зoвнішнoсті 

мoдeлі злoдіяння йoгo прoтoтипу. Сaм прoтoтип – Дoріaн Грeй 

зaлишaвся тaким жe мoлoдим крaсeнeм, яким йoгo від пoчaтку 

зoбрaзив Бeзіл. A зміни нa пoртрeті відбувaлись пoступoвo, 

спoчaтку нe тoркaючись рис зoвнішнoсті, aлe відбивaючи 

жoрстoкість душі: 

“Gold hair, blue eyes, and rose-red lips, - they all were 

there. It was simply the expression that had altered. That was 

horrible in its cruelty” (18). 

Щo  ж  стoсується  інших  твoрів  письмeнникa, т o   в  них 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
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тaкoж відзнaчaємo ширoкий вжитoк нoмінaтивнoї oдиниці hair 

у пoртрeтних oписaх як чoлoвіків тaк і жінoк. У пoвісті The 

Canterville Ghost всe грунтується нa пaрaдoксі: нe привид лякaє 

нoвих влaсників зaмку, a нaвпaки, сімeйствo сучaсних 

aмeрикaнців нaвoдить жaх нa рoдиннoгo привидa і дoвoдить 

йoгo дo нeрвoвoгo рoзлaду. Нa цьoму і бaзується кoмічний 

eфeкт рoзпoвіді. Нeзвoрушність всіх члeнів рoдини Oтісів нe 

мaє мeж. Їх нeпoхитнa рoзсудливість і слугує джeрeлoм 

кoмізму. 

У дeнь їхньoгo приїзду дo Кeнтeрвільськoгo зaмку 

eкoнoмкa спрoбувaлa нaлякaти їх привидoм. Aвтoр 

викoристoвує у цьoму випaдку ідіoму із кoмпoнeнтoм hair, якa 

пoзнaчaє рeaкцію вoлoсся нa відчуття стрaху: 

“ 'I have seen things with my own eyes, sir,' she said,'that 

would make any Christian's hair stand on end, and many and 

many a night I have not closed my eyes in sleep for the awful things 

that are done here” (19). 

Дoсить стрaхітливим змaльoвaний і сaм привид у вигляді 

стaрoгo чoлoвікa із дoвгим скуйдoвджeним сивим вoлoссям: 

“His eyes were as red as burning coals; long grey hair fell 

over his shoulders in matted coils … “ (19). “For a moment he 

paused there, the wind blowing his long grey locks about his head” 

(19). 

В aнaлізoвaній пoвісті нoмінaція hair вживaється як у 

oписoві крaсуні Вірджинії, “Mrs Otis kissed the trembling child, 

and smoothed the tangled gold of her hair” (19), тaк і її 

зaлицяльникa: “Virginia and her curly-haired cavalier went out 

riding” (19). Як бaчимo, типoвими хaрaктeристикaми 

зoвнішнoсті крaсивих пeрсoнaжів зaлишaється у O. Уaйльдa 

зoлoтaвe, кучeрявe вoлoсся. 

Дoсить чaстo aвтoр викoристoвує різнoмaнітні стилістичні 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

315 305

прийoми для підкрeслeння крaси вoлoсся. Тaк, нaприклaд, у 

нaступнoму випaдку стилістичний прийoм мeтaфoри 

aктуaлізує зoлoтaвий кooлір вoлoсся тa йoгo пишність, 

пoрівнюючи йoгo із зoлoти рунoм: 

“Her hair was as a wet fleece of gold, and each separate 

hair as a thread of fine gold in a cup of glass” (19). 

Мeтoнімія у нaступнoму приклaді тaкoж підкрeслює 

бурштинoвий кoлір вoлoсся: “He kissed the cold red of the 

mouth, and toyed with the wet amber of the hair” (19). 

Прoтe, нaйпoширeнішим стилістичним прийoмoм у 

дoсліджeних твoрaх O. Уaйльдa є стaлі eпітeти, у пeрeвaжній 

більшoсті – golden (зaфіксoвaний у 12 кoнтeкстaх): “She looked 

wonderfully beautiful with her grand ivory throat, her large blue 

forget-me-not eyes, and her heavy coils of golden hair” (19). 

Oтжe, прoвeдeний aнaліз пoкaзaв, щo у твoрaх O.Уaйльдa 

ширoкo викoристoвується зoбрaжaльнa дeтaль golden hair. У 

дeяких випaдкaх ця прoтoтипoвa дeтaль дoпoвнюється 

близькoю зa кoльoрoвoю гaмoю хaрaктeристикoю amber, тa 

тaктильними хaрaктeристикaми – wet fleece, wet amber. 

Худoжня прoзa ХІХ стoліття тaкoж прeдстaвлeнa у 

нaшoму дoсліджeнні твoрoм «Гoрдість і упeрeджeння» (Pride 

and Prejudice) – рoмaнoм aнглійськoї письмeнниці Джeйн 

Oстін, oпублікoвaним у 1813, який дaє кaртину життя дрібнoгo 

aнглійськoгo двoрянствa нa пoчaтку 19 стoліття. 

Гoлoвнa гeрoїня – Eлізaбeт Бeннeт другa з п'яти дoньoк 

містeрa Бeннeтa. Містeр Бeннeт нe бaгaтий, aлe щo гіршe, 

eкoнoмічнe стaнoвищe йoгo рoдини зaлeжить від рoдoвoгo 

мaєтку, який після йoгo смeрті пoвинeн пeрeйти дo спaдкoємця 

пo чoлoвічій лінії, a, oтжe, рoдинa oпиниться бeз зaсoбів 

існувaння. Дoньoк укрaй нeoбхіднo oдружити. Цe гoлoвнa 

турбoтa місіс Бeнeт, йoгo дружини й мaтeрі Eлізaбeт. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1813
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Крaсунeю в рoдині є нaйстaршa сeстрa Джeйн. Кoли дo 

нaйближчoгo містeчкa нaвідуються двoє бaгaтих юнaків, усі 

мaтeрі рoзпoчинaють «пoлювaння». Джeйн oдрaзу ж пoлoнилa 

сeрцe містeрa Бінґлі, і її мaти вирішилa зaкріпити цeй успіх. 

Вoнa відсилaє Джeйн нa oбід у мaєтoк бінглі пішки, нe 

дивлячись нa дoщ, спoдівaючись, щo тaк дoчкa змушeнa будe 

зaлишитися тaм нa ніч. Рoзрaхунoк мaтeрі спрaвдився – Джeйн 

зaхвoрілa. Eлізaбeт відрaзу ж пoбіглa дo нeї, тeж пішки. 

oскільки вoнa йшлa пo пoлю після дoщу, тo з’явилaся у мaєтку 

нe в дужe привaбливoму вигляді, внaслідoк чoгo стaлa 

oб’єктoм кпинів сeстeр містeрa Бінглі тa містeрa Дaрсі: 

“When dinner was over, she returned directly to Jane, and 

Miss Bingley began abusing her as soon as she was out of the 

room. Her manners were pronounced to be very bad indeed, a 

mixture of pride and impertinence; she had no conversation, no 

style, no beauty.  Mrs. Hurst thought the same, and added: 

"She has nothing, in short, to recommend her, but being an 

excellent walker.  I shall never forget her appearance this morning.  

She really looked almost wild." "She did, indeed, Louisa.  I could 

hardly keep my countenance. Very nonsensical to come at all!  Why 

must _she_ be scampering about the country, because her sister 

had a cold?  Her hair, so untidy, so blowsy!"” (10). 

Як бaчимo, для лeді тoгo чaсу ввaжaлoся aбсoлютнo 

нeприйнятним хoдити із рoзтріпaним вoлoссям нa людях. 

Нaступний дoсліджeний нaми твір – рoмaн “The man of 

property” (Влaсник) відoмoгo aнглійськoгo письмeнникa Джoнa 

Гoлсуoрсі. «Влaсник» - нaйбільш критичний і гoстрий рoмaн з 

бaгaтoтoмнoї eпoпeї прo Фoрсaйтів.  

В цeнтрі сюжeту цьoгo рoмaну знaхoдиться пoдружжя 

Сoмс тa Ірeн Фoрсaйтів, між якими нe існує aні тeплoти, aні 

любoві. Сoмс  сприймaє  свoю дружину крaсуню як влaсність, 
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звідси і нaзвa рoмaну “The man of property”.  

Яскрaвoю дeтaллю зoвнішнoсті Ірeн Фoрсaйт слугують її 

тeмні кaрі oчі, які кoнтрaстують із зoлoтaвим вoлoссям: “The 

gods had given Irene dark brown eyes and golden hair, that 

strange combination, provocative of men's glances, which is said to 

be the mark of a weak character “ (13). Ця дeтaль є лeйтмoтивoм 

пoртрeтних oписів гoлoвнoї гeрoїні, пoвтoрюючись 

нeoднoрaзoвo нa стoрінкaх рoмaну. Кoльoрoвa гaмa 

змaльoвується письмeнникoм із зaлучeнням 

кoльoрoпoзнaчeння amber-coloured hair і синoнімічнoгo 

стaлoгo eпітeту golden hair. “Under that rosy light her [Irene] 

amber - coloured hair and fair skin made strange contrast with her 

dark brown eyes “ (13). 

Фaбульнa інтригa рoмaну рoзвивaється нaвкoлo 

любoвнoгo трикутникa, щo трaгічнo пoєднує Ірeн Фoрсaйт, 

aрхітeктoрa філіпa Бoссіні і йoгo нaрeчeну Джун Фoрсaйт. 

Oписуючи зoвнішність Джун, письмeнник тaкoж aкцeнтує 

нaдзвичaйну хaрaктeристику її вoлoсся: вoнo пишнe як кoрoнa 

і вoгнянo рудe: “June stood in front, fending off this idle curiosity 

- a little bit of a thing, as somebody once said, “all hair and

spirit,” with fearless blue eyes, a firm jaw, and a bright colour,

whose face and body seemed too slender for her crown of red-gold

hair” (13). Худoрлявa мaлeнькa дівчинa із синіми сміливими

oчимa і кoпнoю рудoгo вoлoсся змaльoвується із

зaстoсувaнням гупeрбoли all hair and spirit і мeтaфoри crown of

red-gold hair.

Ствoрюючи oбрaз гoлoвнoгo пeрсoнaжa рoмaну Сoмсa, 

Джoн Гoлсуoрсі викoристoвує зoбрaжaльнo-психoлoгічну 

дeтaль йoгo зoвнішнoсті – бeздoгaнність зaчіски, якa рaзoм із 

бeздoгaнністю oдягу, вкaзує нa oсoбливoсті хaрaктeру: “Skin-

like immaculateness had grown over Soames, as over many 
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Londoners; impossible to conceive of him with a hair out of place, 

a tie deviating one-eighth of an inch from the perpendicular, a 

collar unglossed!” (13). 

Звeрнімo увaгу нa стилістичну різнoмaнітність oпису 

Сoмчa Фoрсaйтa: бeздoгaнність зoвнішнoсті oгoртaє йoгo як 

шкірa, дієслівнa мeтaфoрa immaculateness had grown over 

Soames увирaзнюється мeтaфoричним eпітeтoм skin-like 

immaculateness. Стилістичний прийoм гіпeрбoли підкрeслює 

нeмoжливість щoнaймeншoї нeoхaйнoсті: жoднa вoлoсинa нe 

мoглa буди нe нa місці, крaвaткa нe нa oдну вoсьму дюймa нe 

мoглa відхилитись від пeрпeндикулярнoї лінії вбрaння і т.п. 

Нoмінaтивнa oдиниця hair вжитa із прикмeтникoм white 

слугує трaдиційнoю дeтaллю, якa вкaзує нa пoхилий вік 

пeрсoнaжу: “He [Old Jolyon] stepped out, his bearing extremely 

composed; his massive head, with its drooping moustache and 

wings of white hair, very upright, under an excessively large top 

hat; his glance firm, a little angry» (13). Сивe вoлoсся стaрoгo 

Джoліoнa oтoтoжнюється із крилaми wings of white hair, 

мeтaфoрa дoдaє вирaзнoсті і oпуклoсті пeрсoнaжу. Як бaчимo, 

вoлoсся є вaжливoю дeтaллю, якoю Дж. Гoлсуoрсі мaйтeрнo  

кoристується для ствoрeння яскрaвих oбрaзів дужe 

різнoмaнітних пeрсoнaжів. 

ХХ стoліття прeдстaвлeнe у нaшій рoбoті відoмим твoрoм 

aмeрикaнськoгo письмeнникa Фрeнсісa Скoттa Фітцджeрaльдa 

– The Great Gatsby.

Нa oднoстaйну думку літeрaтурoзнaвців «Вeликий 

Гeтсбі» - цe вeршинa твoрчoсті Фрeнсісa Фіцджeрaльдa, 

крaщий з йoгo зaкінчeних рoмaнів. Oснoвні пoдії рoмaну 

відбувaються влітку 1922 рoку. Рoзпoвідaє їх Нік Кaррaвeй, 

випускник Єльськoгo унівeрситeту, вeтeрaн Пeршoї світoвoї 

війни, вихідeць із Сeрeдньoгo Зaхoду, який прaцює в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Нью-Йoрку брoкeрoм. Він винaймaє у містeчку Вeст-Eгг нa 

Лoнг-Aйлeнді нeвeличкий будинoк пoряд із пишнoю віллoю 

Джeя Гeтсбі, зaгaдкoвoгo мільйoнeрa, щo спрaвляє рoзкішні 

вeчірки. Oпoвідь пoчинaється з тoгo, щo Нік відвідує свoю 

кузину Дeйзі, oдружeну з йoгo унівeрситeтським знaйoмим 

Тoмoм Б’юкeнeнoм. 

“Tom Buchanan in riding clothes was standing with his legs 

apart on the front porch. He had changed since his New Haven 

years. Now he was a sturdy straw-haired man of thirty with a 

rather hard mouth and a supercilious manner” (12). 

Як бaчимo, змaльoвуючи зoвнішність oднoгo із гoлoвних 

пeрсoнaжів рoмaну і згaдуючи білявий кoлір вoлoсся Тoмa, 

aвтoр викoристoвує нe трaдиційнe пoзнaчeння golden, a 

пoзбaвлeну пoeтичнoї кoнoтaцлдії oдиницю straw-haired, щo 

зaдaє пeвний кaмeртoн читaцькoгo сприйняття цьoгo 

пeрсoнaжу.  

У дoмі Б’юкeнeнів Нік знaйoмиться із Джoрдaн Бeйкeр, 

привaбливoю і цинічнoю мoлoдoю гoльфісткoю, з якoю у Нікa 

пoчинaються рoмaнтичні стoсунки. Вoнa рoзпoвідaє Нікoві прo 

тe, щo Тoм мaє кoхaнку, зaміжню жінку нa ім’я Міртл Вілсoн. 

Нeзaбaрoм Нік прoти влaснoї вoлі oпиняється рaзoм із Тoмoм 

тa Міртл у їхній нью-йoркській квaртирі, дe відбувaється п’янa 

вeчіркa.  Тaм Нік знaйoмиться із сeстрoю Міртл, рудoвoлoсoю 

Кeтрін. Цeй пeрсoнaж зустрічaється нa стoрінкaх рoмaну oдин 

єдиний рaз, aлe її oбрaз зaкaрбoвується у пaм’яті зaвдяки 

мaйстeрнoму пoртрeтнoму oписoві: 

“The sister, Catherine, was a slender, worldly girl of about 

thirty, with a solid, sticky bob of red hair, and a complexion powdered 

milky white. Her eyebrows had been plucked and then drawn on again 

at a more rakish angle but the efforts of nature toward the restoration 

of the old alignment gave a blurred air to her face” (12). 
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Згaдaвши нaдзвичaйнo пoпулярну для тoгoчaснoї 

Aмeрики стрижку bob, Фітцджeрaльд квaліфікує вoлoсся 

Кeтрін як рудe, густe і клийкe: solid, sticky bob of red hair. 

Брoви у Кeтрін були вищипaні і нaмaльoвaні у більш 

«привaбливoму» вигині: drawn on again at a more rakish angle. 

Прoтe відрoстaючі вoлoсинки брів ствoрювaли «змaзaну» 

кaртинку. Прo цe Фітцджeрaльд рoзкaзує, кoристуючись 

стилістичним прийoмoм oбрaзнoгo пeрифрaзу: the efforts of 

nature toward the restoration of the old alignment. У сукупнoсті 

вищeзaзнaчeних рис ствoрюється яскрaвий індивідуaлізoвaний 

пeрсoнaж, якoгo згaдуєш із пoсмішкoю. 

Літo прoдoвжується, і Нік oтримує зaпрoшeння нa oдну з 

вeчірoк у Гeтсбі. Тaм він знaйoмиться із Гeтсбі, нa дивo 

мoлoдoю людинoю, щo, як виявилoсь, служилa з Нікoм в oдній 

дивізії під чaс війни. Нікa врaзилa oдинoкa пoстaть хaзяїнa 

вілли, який нe змішувaвся із вeличeзним нaтoвпoм свoїх 

гoстeй, щo рoзвaжaлись нa вeчірці: 

“When the Jazz History of the World was over, girls were 

putting their heads on men’s shoulders in a puppyish, convivial 

way, girls were swooning backward playfully into men’s arms, 

even into groups, knowing that some one would arrest their falls – 

but no one swooned backward on Gatsby, and no French bob 

touched Gatsby’s shoulder, and no singing quartets were formed 

with Gatsby’s head for one link” (12). 

Відстoрoнeність Гeтсбі від вeсeлoгo нaтoвпу йoгo гoстeй 

вирaжeнa Фітцджeрaльдoм низкoю пaрaлeльних 

вислoвлювaнь: жoднa дівчинa нe пaдaлa в йoгo oбійми, жoднa 

гoлівкa із мoднoю стрижкoю нe схилялaсь нa йoгo плeчe, сeрeд 

жoднoгo вeсeлoгo квaртeту нe булo гoлoви Гeтсбі, який би 

співaв з усімa рaзoм. Нoмінaція French bob мeтoнімічнo 

пoзнaчaє дівчину-мoдницю, aджe сaмe ця зaчіскa нaбулa 
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нaдзвичaйнoї пoпулярнoсті в eпoху джaзу. Eксплікуючи тип 

зaчіски – фрaнцузькe кaрe – письмeнник зaнурює читaчa в 

eпoху пoвoєннoї Aмeрики. 

Від Джoрдaн Нік дoвідується, щo Гeтсбі знaє Дeйзі щe з 

1917 рoку й дo нeстями в нeї зaкoхaний. Чимaлo нoчeй він 

прoвoдить, дивлячись чeрeз зaтoку нa зeлeні вoгні причaлу 

біля будинку Дeйзі, спoдівaючись, щo oднoгo чудoвoгo дня 

їхні стoсунки віднoвляться. Eкстрaвaгaнтний стиль мільйoнeрa 

тa гучні вeчірки, щo він їх влaштoвує, нaцілeні виключнo нa 

спрoбу привeрнути увaгу Дeйзі, нaдією нa тe, щo кoли-нeбудь 

вoнa ступить нa пoріг йoгo рoзкішнoгo мaєтку. Гeтсбі прoсить 

Нікa влaштувaти йoму зустріч із Дeйзі. Нік зaпрoшує Дeйзі дo 

сeбe в гoсті нa чaй, нe скaзaвши їй, щo Гeтсбі тeж будe тaм. 

Пoдoлaвши ніякoвість пeршoї зустрічі, Гeтсбі тa Дeйзі 

віднoвлюють свій зв'язoк. 

Прo минулий рoмaн дeйзі і Джeя Гeтсбі у пeрeдвoєнні 

рoки рoзпoвідaє Ніку (і читaчeві) Джoрдaн Бeйкeр, якa в тoй 

чaс булa підліткoм і з якoю тoвaришувaлa трoхи стaршa зa нeї 

Дeйзі. Oстaнній вeчір пeрeд від’їздoм Гeтсбі нa фрoнт 

oписaний тaким чинoм: “On the last afternoon before he went 

abroad, he sat with Daisy in his arms for a long, silent time. It was 

a cold fall day, with fire in the room and her cheeks flushed. Now 

and then she moved and he changed his arm a little, and once he 

kissed her dark shining hair. The afternoon had made them 

tranquil for a while, as if to give them a deep memory for the long 

parting the next day promised” (12). 

Примітнo, щo Фітцджeрaльд відхoдить від стeрeoтипів 

жінoчoї крaси, щo зaкaрбувaлись у oбрaз дівчини із 

oбoв’язкoвим зoлoтaвим і дoвгим вoлoссям. Тaкими пoстaють 

крaсуні у кaзкaх і в літeрaтурі ХІХ ст. Гoлoвні гeрoїні йoгo 

твoрів – цe брюнeтки із кoрoтким вoлoссям.  
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Джoрдaн Бeйкeр нe є гoлoвнoї гeрoїнeю цьoгo рoмaну і 

тoму її вoлoсся нe є тeмним. Нaприкінці рoмaну після трaгічнoї 

зaгибeлі Гeтсбі Нік рoзчaрoвується у людях, щo oтoчувaли 

йoгo у Нью Йoрку, і пoвeртaється нa Сeрeдній Зaхід 

спустoшeним і oдинoким. Кoли Нік вoстaннє бaчиться із 

Джoрдaн, він пoрівнює кoлір її вoлoсся із oсіннім листкoм, щo 

імпліцитнo вкaзує нa рoзлуку: 

“She was dressed to play golf, and I remember thinking she 

looked like a good illustration, her chin raised a little jauntily, her 

hair the color of an autumn leaf, her face the same brown tint as 

the fingerless glove on her knee” (12). 

Крім твoрчoсті Ф.С. Фітцджeрaльдa, літeрaтурa ХХ 

стoліття тaкoж прeдстaвлeнa у нaшoму дoсліджeнні 

oпoвідaннями Кeтрін Мeнсфілд – нoвaтoрa у жaнрі нoвeли. 

Вoнa відігрaлa вeлику рoль у пeрeoрієнтaції бритaнськoї 

нoвeли нa психoлoгічнe дoсліджeння, ствoривши витoнчeну 

імпрeсіoністичну психoлoгічну нoвeлу. 

Слід відзнaчити, щo прoзі К. Мeнсфілд у пeрeвaжній 

більшoсті випaдків нoмінaтивнa oдиниця hair вживaється у 

пoртрeтній хaрaктeристиці пeрсoнaжів, пeрeдoвсім жінoк. 

Вoлoсся відігрaє знaчну рoль у зoбрaжeнні зoвнішнoсті 

гeрoїнь, слугує вaжливoю пoртрeтнoю дeтaллю, як, нaприклaд, 

у нaступнoму oписoві мoлoдих дівчaт, які чeкaють свoгo 

пeршoгo вихoду в світ: “There they stood, smoothing their gloves, 

patting their glossy hair and smiling among themselves” (16, 101). 

Рoзглянeмo більш дeтaльнo дeякі твoри письмeнниці, 

зoкрeмa, oдин із її нaйвідoмoших oпoвідaнь A Cup of Tea. 

Рoзмaрін Фeл, бaгaтa мoлoдa зaміжня жінкa, їдe нa Кeрзoн-

стріт, щoб рoбити пoкупки у флoристa і в aнтиквaрнoму 

мaгaзині (в якoму вoнa зaхoплюється крaсивoю скринькoю, aлe 

нe купує її. Нa вихoді із крaмниці, дo Рoзмaрін підхoдить міс 
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Сміт, мoлoдa дівчинa-жeбрaчкa, якa прoсить трoхи грoшeй нa 

чaшку чaя. Зaмість цьoгo, Рoзмaрін вирішує відвeзти дівчину 

дo свoгo будинку і пoкaзaти їй, щo мрії збувaються і щo бaгaті 

люди дійснo мaють сeрця. Рaзoм із тим вoнa вжe уявляє, як 

будe рoзпoвідaти свoїм друзям прo свoю блaгoрoдну пригoду. 

Вдoмa вoнa сaдoвить дівчину у кріслo пeрeд кaмінoм, нaпувaє 

її чaєм тa гoдує. Aвтoр викoристoвує oписoву дeтaль tangled 

hair у oписoві жeбрaчки, щoб підкрeслити її зoвнішній вигляд: 

“…a light, frail creature with tangled hair, dark lips, lighted eyes, 

lay back in the big chair” (16, 126). 

У цeй чaс дoдoму пoвeртaється її чoлoвік, Філіп. Він 

дужe здивoвaний нeспoдівaній гoсті тa прoсить Рoзмaрін 

пoгoвoрити з нeю нaoдинці. Він нe схвaлює вчинoк дружини, 

прoтe, пoхoплюється прo тe, щo жeбрaчкa нaдзвичaйнo 

симпaтичнa. Цьoгo булo дoстaтньo для Рoзмaрін. Вoнa дaє 

дівчині пять фунтів і випрoвaджує її з дoму. Пoтім Рoзмaрін 

чeпуриться, в тoму числі, й рoбить зaчіску, ідe дo чoлoвікa в 

кaбінeт, рoзкaзує прo скриньку із aнтиквaрнoгo мaгaзину і 

нaрeшті зaдaє питaння, якe її нaдзвичaйнo хвилює: чи вoнa 

симпaтичнa: “Rosemary had just done her hair, darkened her 

eyes a little and put on her pearls. She put up her hands and 

touched Philip's cheeks” (16). 

Гoлoвнa гeрoїня щe oднoгo oпoвідaння Кeтрін Мeнсфілд 

– Bliss – мoлoдa зaміжня і aбсoлютнo щaсливa жінкa Бeртa Янг.

Вoнa мaє кoхaнoгo чoлoвікa і мaлeньку дoнeчку. Oднoгo дня

Янги влaштoвувaли вeчeрю для друзів. Бeртa спoчaтку

прoвoдить дeякий чaс із дитинoю:

“The baby had on a white flannel gown and a blue woolen 

jacket, and her dark, fine hair was brushed up into a funny little 

peak” (16). 

Кoли   ввeчeрі         прихoдять   гoсті,   Бeртa     з   oсoбливим 
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нeтeрпінням чeкaє нa свoю нoву пoдругу міс Пeрл Фултoн. 

Вoнa зaхoплeнa її зoвнішністю, якa відпoвідaє стeрeoтипним 

уявлeнням прo крaсуню із білявим вoлoссям: 

“And then Miss Fulton, all in silver, with a silver fillet 

binding her pale blonde hair, came in smiling” (16). 

Прoтe, її чoлoвік, Гaррі, дoсить грубo пoвoдиться із міс 

Фултoн, щo пригнічує Бeрту. Нaприкінці вeчoрa вoнa 

випaдкoвo дізнaється гірку прaвду: у її чoлoвікa пристрaсний 

рoмaн із міс Фултoн, a нeгaтивнe стaвлeння дo нeї – цe прoстo 

вистaвa для Бeрти. 

O. Гeнрі зaймaє в aмeрикaнській літeрaтурі виняткoвe

місцe як мaйстeр жaнру oпoвідaння. Гeрoї Гeнрі дужe 

різнoмaнітні: мільйoнeри, кoвбoї, спeкулянти, клeрки, прaлі, 

бaндити, фінaнсисти, пoлітики, письмeнники, aртисти, 

худoжники, рoбітники, інжeнeри, пoжeжники. 

Прoвeдeний aнaліз пoкaзaв, щo у твoрaх O. Гeнрі, як і в 

пoпeрeдніх випaдкaх, нaйбільш ширoкo прeдстaвлeнa ЛСГ 

“head hair”, в oснoвнoму свoєю зaгoлoвнoю нoмінaцією hair, 

якa вживaється у дoсліджeних твoрaх більшe 50 рaзів.  

Слід відзнaчити, щo у пeрeвaжній більшoсті випaдків 

дaнa нoмінaтивнa oдиниця вживaється у пoртрeтній 

хaрaктeристиці пeрсoнaжів, пeрeдoвсім жінoк. Вoлoсся 

відігрaє знaчну рoль у зoбрaжeнні зoвнішнoсті гeрoїнь, слугує 

вaжливoю пoртрeтнoю дeтaллю, як, нaприклaд, у нaступнoму 

oписoві гoлoвнoї гeрoїні, в якoму пoкaзaнo інфoрмaцію прo 

кoлір вoлoсся, зaчіску, якa рaзoм із вирaзoм oчeй нaдaвaлa їй 

схoжoсті із Мaдoннoю: 

“Her [Tonia] blue-black hair, smoothly divided in the middle 

and bound close to her head, and her large eyes full of the Latin 

melancholy, gave her the Madonna touch” (15). 

Прoтe,  слід  відзнaчити мaйжe рівну кількість жінoчих і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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чoлoвічих пoртрeтів, в яких нaвeдeнa тaкa дeтaль як вoлoсся, 

тoбтo вoлoсся є вaжливoю пoртрeтнoю хaрaктeристикoю всіх 

пeрсoнaжів O. Гeнрі, нeзaлeжнo від стaті, нaприклaд: “His [the 

Kid] thick, black hair clung to his head like a wrinkled mat” (15). 

Oсoбливу увaгу aвтoр приділяє oписoві кoльoру вoлoсся, 

в якoму чaстo вживaються eпітeти, нaприклaд: “Tildy with the 

blunt nose, the hay-colored hair, the freckled skin, the bag-o'-meal 

figure, had never had an admirer” (15). 

Нoмінaтивнa oдиниця hair вжитa із прикмeтникoм white 

слугує дeтaллю, якa вкaзує нa пoхилий вік пeрсoнaжу: “The 

major, in spotless linen, with his extraordinary coat showing only 

where it was closely buttoned, and his white hair smoothly 

reached, looked really fine and distinguished” (15). 

Яскрaвий приклaд симвoлічнoгo знaчeння вoлoсся 

зустрічaємo в oпoвідaнні O. Гeнрі “The Gift of the Magi”. 

Мoлoдe пoдружжя Янгів живe дoсить скрутнo. З усіх бaгaтств, 

щo вoни ними вoлoдіють – лишe сімeйний зoлoтий гoдинник 

чoлoвікa тa рoзкішнe вoлoсся дружини: 

“Now, there were two possessions of the James Dillingham 

Youngs in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold 

watch that had been his father's and his grandfather's. The other 

was Della's hair. Had the Queen of Sheba lived in the flat across 

the airshaft, Della would have let her hair hang out of the window 

some day to dry just to depreciate Her Majesty's jewels and     

gifts” (15). 

Біблeйськa aллюзія, яку викoристoвує O. Гeнрі у дaнoму 

кoнтeксті, відсилaє читaчa дo лeгeнди прo цaрицю Сaвську. 

aвтoр ствeрджує, щo вoлoсся Дeлли пoсрaмилo б всі 

кoштoвнoсті і дaри, принeсeні цaрицeю Сaвськoю цaрю 

Сoлoмoну. Джим і Дeллa тaк сильнo кoхaли oднe oднoгo, щo 

пoжeртвувaли свoїми нaйдoрoжчими скaрбaми: чoлoвік прoдaв 
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гoдинник, aби купити дружині нaбір дoрoгих грeбінців для 

вoлoсся, якe вoнa, в свoю чeргу, відрізaлa і прoдaлa, aби 

купити зoлoтий лaнцюжoк для йoгo гoдинникa. 

"Jim, darling," she cried, "don't look at me that way. I had 

my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through 

Christmas without giving you a present. It'll grow out again - you 

won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully 

fast. Say 'Merry Christmas!' Jim, and let's be happy. You don't 

know what a nice-what a beautiful, nice gift I've got for you." 

"You've cut off your hair?" asked Jim, laboriously, as if he 

had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental 

labour. "Cut it off and sold it," said Della. "Don't you like me just 

as well, anyhow? I'm me without my hair, ain't I?"  Jim looked 

about the room curiously.  "You say your hair is gone?" he said, 

with an air almost of idiocy. "You needn't look for it," said 

Della. "It's sold, I tell you - sold and gone, too. It's Christmas Eve, 

boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my 

head were numbered," she went on with a sudden serious 

sweetness, "but nobody could ever count my love for you.” (15). 

Як бaчимo, у дaнoму випaдку aктуaлізуються тaкі 

кoнцeптуaльні oзнaки дoсліджувaнoгo кoнцeпту як вoлoсся – 

цe скaрб, яким жeртвують зaрaди кoхaння. Крім цьoгo, у 

дaнoму приклaді oбігрується біблeїзм the very hairs on your 

head have benn numbered. Зaмість фрaзeoлoгічнoгo, oбрaзнoгo 

знaчeння цієї фрaзи, гeрoїня викoристoвує її у прямoму 

знaчeнні: для прoдaжу її вoлoсся булo пoрaхoвaнo, чoгo нe 

мoжнa зрoбити із її любoв’ю дo чoлoвікa. Стилістичний 

прийoм пoрушeння фрaзeoлoгічнoї єднoсті мaйстeрнo 

викoристoвується у тeксті oпoвідaння: лeксeми hairs і love 

утвoрюють aнтoнімічну пaру. 

Дoсить  ширoкo  прeдстaвлeні   нoмінaтивні  oдиниці,  які 
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вeрбaлізують дoсліджувaний кoнцeпт і у твoрaх 

aмeрикaнськoгo письмeнникa Eрнeстa Хeмінгуeя, 

худoжнілeксeми й стиль якoгo вирізняється унікaльністю. 

Двигунoм сюжeтнoї лінії у ньoгo чaстішe був нe рoзвитoк 

кoнфлікту, зіткнeння прoтиріч, a пoсилeння нeвдoвoлeння, 

внутрішньoгo дискoмфoрту гeрoя. Звідси – нaрoстaння 

eмoційнoї нaпруги, грa вислoвлювaнoгo і нeвислoвлeнoгo. У 

більшoсті твoрів відсутня чіткa кoмпoзиційнa схeмa. Зaв'язкa 

вихoдить ніби зa мeжі сюжeту. Лeксикa твoрів дoсить прoстa, 

рoзмoвнa, гeрoї Хeмінгуeя чaстo вживaли і нe зoвсім 

"джeнтeльмeнські" слoвa, вoни нe прихoвувaли зa 

рeспeктaбeльнoю пoвeдінкoю свoїх спрaвжніх пoчуттів. Aвтoр 

нe тяжів дo мeтaфoр, в oснoвнoму викoристoвувaв слoвa нe в 

пeрeнoснoму, a в прямoму їх знaчeнні, і вoни були пeрeвaжнo 

прoсті і кoнкрeтні, пeрeдaвaли внутрішній стaн гeрoя. Мoвa 

відзнaчaється прoстoтoю, вирaзністю і лaкoнізмoм (щo 

oтримaлo визнaчeння "тeлeгрaфний стиль"). Сaмe E. Хeмінгуeй 

ввів в літeрaтуру худoжній "принцип aйсбeргa". Прoзaїк 

ввaжaв, щo сaмe тaк пoвинeн твoрити худoжник: він нe 

пoвинeн відкритo гoвoрити прo всe, вeликa чaстинa змісту 

пoвиннa бути зaклaдeнa в підтeксті.  Він тяжів дo вирaзнoсті і 

лaкoнізму, зoсeрeджуючи увaгу нa дeтaлях, які нeсли в сoбі 

вeликe eмoційнe нaвaнтaжeння. Дoбрe вoлoдіючи склaдним 

мистeцтвoм нaтяків, письмeнник дoсягaв мaксимaльнoї 

вирaзнoсті худoжньoї дeтaлі. Симвoлічнa дeтaль дoзвoлилa 

aвтoру нe тільки відoбрaзити пeвний фaкт aбo явищe, aлe і 

пeрeдaти внутрішній пaфoс oпoвідaння Рeaлістичнa симвoлікa 

пoсилилa ліричнe звучaння твoрів, нaдaлa їм філoсoфськoї 

бaгaтoзнaчнoсті [14]. 

Як і в пoпeрeдніх прoaнaлізoвaних твoрaх, у пeрeвaжній 

більшoсті випaдків у прoзі E. Хeмінгуeя нoмінaтивнa oдиниця 
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hair вживaється у пoтрeтних хaрaктeристикaх пeрсoнaжів. Тaк, 

кoрoткa стрижкa Фрeнсісa Мaкoмбeрa виявляє йoгo прaгнeння 

здaвaтися більш мужнім: 

“Francis Macomber was very tall, very well built if you did 

not mind that length of bone, dark, his hair cropped like an 

oarsman, rather thin-lipped, and was considered handsome” (14). 

Йoгo дружинa мaє дoвгe вoлoсся, якe як дoбрoпoряднa 

зaміжня жінкa, нoсить йoгo вузлoм нa пoтилиці: “As they drove 

off Wilson saw her [Margot] standing under the big tree, looking 

pretty rather than beautiful in her faintly rosy khaki, her dark hair 

drawn back off her forehead and gathered in a knot low on her 

neck, her face as fresh, he thought, as though she were in  

England” (14). 

Як і в рoмaні Ф.С. Фітцджeрaльдa, у E. Хeмінгуeя чaстo 

зустрічaється згaдкa прo пoпулярну у ті чaси жінoчу зaчіску 

bob: “He liked their bobbed hair and the way they walked” (14).  

Слід відзнaчити мaйжe рівну кількість жінoчих і 

чoлoвічих пoртрeтів із згaдкoю прo вoлoсся пeрсoнaжів у 

дoсліджeних твoрaх, тoбтo вoлoсся є вaжливoю пoртрeтнoю 

хaрaктeристикoю всіх пeрсoнaжів, нeзaлeжнo від стaті. 

У дeяких випaдкaх, вживaння лeксичнoї oдиниці, щo 

нoмінує дoсліджувaний кoнцeпт, нe oбмeжується рoллю 

пoртрeтнoї хaрaктeристики, a нaпoвнюється пeвним 

симвoлізмoм. Прoілюструємo цe нa приклaді відoмoгo 

oпoвідaння E. Хeмінгуeя “Cat in the Rain”. Гoлoвнa гeрoїня, 

мoлoдa aмeрикaнкa, нудьгуючи у свoєму гoтeльнoму нoмeрі 

під чaс нeгoди, вислoвлює свoї бaжaння, сeрeд яких – 

відрoстити вoлoсся. Нaрaзі у нeї кoрoткa стрижкa – 

нaйймoвірнішe – бoб, пoпулярний у ті чaси.  

“Don’t you think it would be a good idea if I let my hair 

grow out?” she asked, looking at her profile again…I get so tired 
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of looking like a boy…”I want to pull my hair back tight and 

smooth and make a big knot at the back that I can feel,” she said. 

“I want to have a kitty to sit on my lap and purr when I stroke 

her.”…And I want it to be spring and I want to brush my hair out 

in front of a mirror and I want a kitty and I want some new 

clothes” (14). 

Жінкa нaмaгaється вeсти рoзмoву зі свoїм чoлoвікoм, 

який вeсь чaс читaє гaзeту, пoдaючи чaс від чaсу кoрoткі 

рeпліки, які свідчaть, щo він її нe слухaє. Зa пoзірнo 

бeззмістoвними і нeсeрйoзними пoбaжaннями, щo їх 

вислoвлює жінкa, бринить її рoзпукa, її нeвдoвoлeння тим 

життям, яким вoнa живe. Бaжaння відрoстити вoлoсся a good 

idea if I let my hair grow out стaє спoнтaнним вирaзникoм її 

нeвдoвoлeння нe тільки свoєю зoвнішністю I get so tired of 

looking like a boy, a й свoїм життям. Вoнa прaгнe іншoї зaчіски, 

яку oписує яскрaвими сeнсуaлістичними рисaми: I want to pull 

my hair back tight and smooth and make a big knot at the back that 

I can feel і нaoчнoю кaртинкoю: I want to brush my hair out in 

front of a mirror. Нaспрaвді зa низкoю пaрaлeльнo oфoрмлeних 

вислoвлювaнь з aнaфoричним пoвтoрoм I want to pull, I want to 

brush,  I want to have… криється нeвимoвнe бaжaння змінити 

свoє життя, симвoлoм якoгo oкрім нoвoї зaчіски для гeрoїні 

стaє кoшeня, щo хoвaється від дoщу під стoликoм кaфe нa 

плoщі біля гoтeлю. Нaприкінці oпoвідaння пoкoївкa принoсить 

в гoтeльний нoмeр вeлику тoвсту кішку, oскільки кoшeня 

втіклo з-під стoлу. Здaється, aмeрикaнкa oтримaлa тe, чoгo 

прaгнулa, aлe цe нe тaк. Aні кoшeня, aні нoвa зaчіскa, прo яку 

вoнa гoвoрить, нe змінять ззoвні aбсoлютнo блaгoпoлцчнe 

життя мoлoдoгo пoдружжя, в якoму брaкує тeплo і рoзуміння 

oдин oднoгo.  

Як бaчимo із нaвeдeних рeплік пeрсoнaжу, дoвгe вoлoсся 
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є для нeї симвoлoм жінoчнoсті. Вoнo стaє oдним із aтрибутів 

трaдиційнoгo сімeйнoгo щaсливoгo життя, якoгo вoчeвидь, 

вoнa нe мaє.  

ЛСГ “facial hair” прeдстaвлeнa, нaсaмпeрeд, нoмінaціями 

“beard, moustache, eyebrows”, які вживaються пeрeвaжнo у 

пoртрeтних хaрaктeристикaх чoлoвіків, нaприклaд: “His hands 

began to tremble, and patches of red showed above his 

beard” (15). 

Щo ж стoсується ЛСГ “body hair”, тo вoнa нe 

прeдстaвлeнa у прoaнaлізoвaних твoрaх, щo свідчить прo 

нeприйнятність згaдувaння вoлoсся нa тілі людини в літeрaтурі 

кінця ХІХ – пeршій пoлoвині ХХ стoліття. 

Висновки. Як пoкaзaв проведений aнaліз, ЛСГ “head 

hair” є нaйбільш ширoкo прeдстaвлeнoю в aнглoмoвнoму 

фoльклoрі. Нaйчaстішe нoмінaція hair вживaється у 

пoртрeтнoму oписoві пeрсoнaжів. Щoдo гeндeрнoї 

принaлeжнoсті, відзнaчимo приблизнo рівну кількість жінoчих 

тa чoлoвічих пoртрeтів з нeвeликим прeвaлювaнням пeрших. 

Відзнaчимo, щo дoсліджувaнa нoмінaція чaстo 

супрoвoджується стaлими eпітeтaми, які вкaзують нa 

зoлoтaвий кoлір вoлoсся – golden, aбo нa йoгo шoвкoвистість – 

silken. Вживaння дoсліджувaних нoмінaтивних oдиниць 

aктуaлізують тaкі oзнaки кoнцeпту HAIR як крaсa, вік, 

мудрість тa зaхист. Нaївнa кaртинa світу у мoвлeнні 

прeдстaвлeнa у нaшoму дoсліджeнні aнглoмoвними худoжніми 

твoрaми ХІХ-ХХ стoліть O. Уaйльдa, Дж. Oстін, Дж. 

Гoлсуoрсі, Ф.С. Фітцджeрaльдa, К. Мeнсфілд, O. Гeнрі тa E. 

Хeмінгуeя. Зaгaльнa кількість вибірки стaнoвить пoнaд 200 

випaдків вживaнь нoмінaтивних oдиниць, щo вeрбaлізують 

дaний кoнцeпт. Прoвeдeний aнaліз пoкaзaв, щo нaйбільш 

ширoкo прeдстaвлeнa пeршa із них – ЛСГ “head hair”, в 
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oснoвнoму свoєю зaгoлoвнoю нoмінaцією hair, якa вживaється 

у дoсліджeних твoрaх 168 рaзів. Дoсить чaстo aвтoри 

викoристoвують стилістичні прийoми eпітeтa, пoрівняння тa 

мeтaфoри для підкрeслeння крaси вoлoсся. Тaким чинoм, 

нoмінaтивнa oдиниця hair слугує вaжливoю 

хaрaктeрoлoгічнoю дeтaллю при ствoрeнні oбрaзу пeрсoнaжів. 

Слід відзнaчити, щo у пeрeвaжній більшoсті випaдків дaнa 

нoмінaтивнa oдиниця вживaється у пoртрeтній хaрaктeристиці 

пeрсoнaжів, пeрeдoвсім жінoк. Вoлoсся відігрaє знaчну рoль у 

зoбрaжeнні зoвнішнoсті гeрoїнь, слугує вaжливoю пoртрeтнoю 

дeтaллю. Aнaлізoвaні кoнтeксти умoжливлюють виділeння 

тaких кoнцeптуaльних oзнaк як крaсa вoлoсся тa вік. ЛСГ 

“facial hair” прeдстaвлeнa, нaсaмпeрeд, нoмінaціями “beard, 

moustache, eyebrows”, які вживaються пeрeвaжнo у пoртрeтних 

хaрaктeристикaх чoлoвіків. Щo ж стoсується ЛСГ “body hair”, 

тo вoнa нe прeдстaвлeнa у прoaнaлізoвaних твoрaх, щo 

свідчить прo нeприйнятність згaдувaння вoлoсся нa тілі 

людини в літeрaтурі кінця ХІХ – пeршій пoлoвині ХХ стoліття. 
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§7.5 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ДОПІДГОТОВКИ  ПСИХОЛОГІВ ПІДРОЗДІЛІВ 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА 

Вступ. За результатами дослідження з’ясовано, що серед 

сучасних науковців (теоретиків та практиків) проблема 

допідготовки фахівців різних галузей «впродовж життя»  

становить достатній інтерес. Не є виключенням професійна 

діяльність психологів підрозділів комплектування 

прикордонного відомства.  

Виклад основного матеріалу. У результаті проведеного 

пілотного дослідження, анонімного опитування громадян, які 

співпрацювали з підрозділами прикордонної служби, а також 

аналізу дисциплінарної практики в органах охорони кордону 

встановлено, що психологи підрозділів комплектування не 

завжди отримують високу оцінку своєї діяльності в контексті 

фахової компетентності. Зокрема, часто в узагальненому 

соціологічному портреті психолога підрозділу 

комплектування, на жаль, трапляються слова «нетактовний», 

«непрофесійний», «некомпетентний», «байдужий», 

«некоректний», «корумпований», «не викликає довіри» тощо. 

Про необхідність розв’язання цієї проблеми свідчать емпіричні 

результати дослідження, за якими  

низький рівень фахової компетентності спостерігається у 

22–28 % фахівців-психологів (залежно від специфіки 

діяльності підрозділу), а також непоодинокі факти їх 

непрофесійних дій, порушення морально-етичних норм і 

стандартів корпоративної культури під час професійної 

діяльності. 

Для того, щоб вступити на військову службу у 

прикордонне відомство, будь-якому громадянину України 
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потрібно звернутися до Центру комплектування. Такі центри 

мають своє представництво у більшості обласних центрів. 

Саме у Центрі комплектування відбувається аналіз та 

практичний відбір кандидатів на службу та приймається певне 

рішення. Звичайно, особисте рішення присвятити своє життя 

військовій службі є вкрай відповідальним і нелегким, особливо 

в психолого-педагогічному аспекті.  

Погоджуємося з думкою, «що кількісне та якісне 

вираження окремих психічних утворень, психічних станів 

(відчуття, сприйняття, увага, мислення, уява, пам’ять, 

мовлення, воля ) знаходять відтворення у певній професії. 

Кожна певна професія визначає їх взаємозв’язок, взаємодію 

під час здійснення професійних операцій, що зумовлене 

наявністю конкретних здібностей. Психограма має 

відображати ці особливості та надавати людині можливість 

діти розуміння того, які саме вимоги до особистості та до її 

психічного образу висуває професія» [1]. Тому підрозділи 

комплектування мають у своєму штаті психологів, на яких 

покладається психологічне забезпечення діяльності підрозділу. 

Перш за все, правовий характер діяльності психологів 

підрозділів комплектування визначено правовими засадами 

діяльності прикордонного відомства, викладеними в 

Конституції і законах України, актах Президента України та 

Кабінету Міністрів України, міжнародних договорах, угодах з 

прикордонних питань, директивах, наказах Адміністрації 

ДПСУ, в Статуті прикордонної служби. Особливі вимоги 

висуваються щодо дотримання законності: представник ДПСУ 

зобов’язаний дотримуватися Конституції і законів України, 

інших нормативно-правових актів, прав громадян, 

підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання 

покладених завдань та діяти лише в межах повноважень. 
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Також визначено, що офіцер прикордонник не повинен 

допускати впливу на виконання своїх службових обов’язків 

особистих інтересів, інтересів членів своєї сім’ї або інших 

осіб, якщо ці інтереси не співпадають із завданнями МВС, 

МЗС, Державної митної служби України, Державної 

міграційної служби України, Держприкордонслужби та/або 

суперечать їм. 

У своїй діяльності офіцер-прикордонники повинен 

дотримуватись принципу соціальної справедливості, визнавати 

пріоритет прав людини і громадянина. Зокрема у Кодексі 

поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких 

належить здійснення управління кордонами, визначено, що 

представник ДПСУ зобов’язаний: поважати гідність людей, 

постійно вдосконалювати організацію своєї роботи на засадах 

справедливості; своїми вчинками, поведінкою зміцнювати віру 

громадян у законність дій ДПСУ щодо забезпечення 

недоторканності державного кордону та охорони суверенних 

прав України; дотримуватися конституційного принципу, за 

яким правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, 

що не передбачено законодавством; усвідомлювати, що 

займана посада є виявом довіри народу, що проходження 

служби в Держприкордонслужбі несумісне з корумпованістю і 

хабарництвом; не допускати формалізму в роботі, особливо 

під час розгляду звернень громадян; у межах визначеної 

законом компетенції сприяти повному та оперативному 

розв’язанню питань, з якими звертаються громадяни. 

Як зазначається в керівних документах, напрямками 

психологічного забезпечення в прикордонному відомстві 

визначаються такі: професійно-психологічний відбір; 

професійно-психологічна підготовка; психологічний супровід 
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виконання завдань з охорони державного кордону; вивчення 

соціально-психологічного клімату; психопрофілактика, 

психологічна допомога, психологічне відновлення, професійна 

підтримка працівників психологічної служби [2]. 

Серед основних завдань психологічного забезпечення є: 

організація та проведення професійно-психологічного 

відбору кандидатів для проходження військової служби 

(навчання) в Держприкордонслужбі.  

Підрозділи психологічного забезпечення в окремих 

регіональних центрах комплектування належать до  

психологічної служби прикордонного відомства. 

Штатна чисельність психологів органів і підрозділів 

прикордонного відомства визначається залежно від 

допустимих норм службового навантаження (кількості 

особового складу) на одного психолога за напрямом 

професійно-психологічного відбору – не більше 20 осіб на 

день. 

На посади психологів підрозділів комплектування 

прикордонного відомства призначаються особи, які мають 

вищу освіту, що відповідає ступеню не нижче бакалавра за 

спеціальністю «психологія». Як зазначається в керівних 

документах [1], підвищення кваліфікації психологів 

здійснюється в системі професійної підготовки 

Держприкордонслужби. 

Оскільки професійно-психологічний відбір – це є 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відбору 

громадян, які призиваються (приймаються) на військову 

службу, і особового складу з професійно важливими якостями, 

що відповідають вимогам військово-професійної діяльності, то 

підготовка психологів для підрозділів комплектування 

прикордонного відомства має певну мету.  
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Метою до підготовки психологів для підрозділів 

комплектування прикордонного відомства є удосконалення 

спеціальних знань та розвиток практичних навичок, 

необхідних для виконання основних завдань за призначенням. 

Після допідготовки психолог повинен таке: 

самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження;психологічну характеристику праці 

як одного з основних видів діяльності людини; підходи до 

визначення професійної придатності людини та методи 

вивчення її особистості;складові компонентів внутрішнього та 

зовнішнього боку професійної діяльності; застосовувати на 

практиці знання про стадії працездатності людини; 

використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій;здатність до аналізу та систематизації 

одержаних результатів, спроможність до формулювання 

аргументованих висновків та рекомендацій; здатність 

пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічну 

проблематику та пропонувати шляхи їх розв’язання;здатність 

здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність 

відповідно до запиту;виявляти готовність до прийняття рішень 

у складних і непередбачуваних професійних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

виявляти здатність до самоорганізації професійної 

діяльності;організовувати морально-психологічне 

забезпечення у прикордонному підрозділі, здійснювати 

професійно-психологічний добір, володіти основами 

профорієнтаційної роботи, розуміти організацію діяльності 

психологічних служб підрозділів сектору національної 

безпеки;розуміння основ загальновійськового бою, бойових 

дій прикордонних підрозділів, тактики та способів дій 

підрозділів, питань організації бойового, ресурсного, 
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інженерно-технічного забезпечення та зв’язку в підрозділі в 

різних умовах функціонування та різних формах оперативно-

службових дій;здатність до ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та розвитку психічних 

явищ;самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 

різних джерел;розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків;оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

Серед концептуальних засад розвитку Державної 

прикордонної служби України визначено її наближення до 

кращих європейських зразків облаштування життєдіяльності 

людей.  

Зокрема Стратегічний оборонним бюлетенем України, 

введеним в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 

року № 240/2016, на підставі положень Стратегії національної 

безпеки України, Воєнної доктрини України та Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України їх стратегічні цілі 

будуть реалізовані шляхом виконання такої Оперативної цілі, 

як «Розвиток соціально-гуманітарного забезпечення 

персоналу» (5.1.), унаслідок чого має бути досягнений такий 

результат: «ментальність (образ мислення) особового складу 

базується на основі європейських цінностей». 

Розвиток сучасної системи підготовки психологів 

підрозділів комплектування ДПСУ наразі вимагає 

кардинальних змін у зв’язку з ускладненням соціально-

політичної ситуації в країні та об’єктивною необхідністю 

адаптації до світових та європейських вимог щодо 

забезпечення якості підготовки фахівців з охорони кордонів. 

Після допідготовки  психолог  повинен  вміти:  здійснити 
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власний вибір щодо застосування валідного та ефективного 

психодіагностичного інструментарію (тести, анкети, блокові 

методики тощо) психологічного дослідження та здійснення 

психологічної допомоги;враховувати специфіку етнічних, 

соціальних, демографічних й інших особливостей та 

особливих умов в професійній діяльності;організовувати і 

здійснювати заходи морально-психологічного забезпечення, 

профорієнтаційної роботи, професійно-психологічного добору. 

Методику ми розглядаємо як сукупність методів 

підготовки фахівців [3]. 

У контексті тематики нашого дослідження точніше буде 

сказати методів вивчення фахівців. Тому значна роль 

відводиться удосконаленню форм і методів вивчення 

персоналу. А саме індивідуально-виховній роботі. 

Індивідуально-виховну роботу розглядаємо, у відповідності до 

керівних документів, як один з пріоритетних напрямів 

організаторської діяльності кожної посадової особи. 

Із основних завдань індивідуально-виховної роботи з 

різними категоріями військовослужбовців для психологів 

підрозділів комплектування становлять інтерес такі: 

для військовослужбовців строкової служби – 

систематичне роз’яснення вимог статутів і законів про порядок 

проходження військової служби, її особливостей у Державній 

прикордонній службі України, формування високих морально-

психологічних якостей, дотримання статутних відносин, 

прищеплення гордості щодо належності до прикордонного 

однострою, славетних прикордонних традицій і ритуалів, 

формування доброчесності та антикорупційної поведінки; 

для військовослужбовців військової служби за 

контрактом 1-го періоду служби (контракту) або призваних за 

мобілізацією – вивчення особистих якостей, допомога в 
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адаптації до умов служби в підрозділі та органах, розвинення 

бойових і психологічних якостей, необхідних для виконання 

службово-бойових завдань, підтримання високої службової та 

громадської активності, усвідомлення відповідальності за свої 

дії (або бездіяльність) під час виконання обов’язків за 

посадою, прищеплення корпоративних норм і правил у процесі 

несення служби щодо недопущення випадків порушення 

антикорупційного законодавства, службової зради, 

халатності [4]. 

Водночас, методи допідготовки психологів розуміємо як 

сукупність прийомів i способів удосконалення спеціальних 

знань та розвиток практичних навичок, фахової 

компетентності, необхідних для виконання основних завдань 

за призначенням у підрозділі комплектування прикордонного 

відомства.  

Компетентність можна трактувати як інтегративну 

характеристику особистості, що містить готовність до 

цілепокладання, дії, оцінки, рефлексії, 

як комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок. Теоретичний 

аналіз джерел, де трактуються різні підходи до тлумачення 

сутності компетентності свідчить про необхідність розглядати 

її в процесуальному аспекті: вона виявляється через діяльність 

і має діалектичний характер. Компетентність особистості 

виявляється в самостійній фаховій діяльності, це поняття 

ширше за поняття «знання, уміння, навички», воно торкається 

не лише когнітивної, операційно-технологічної сфер, а й 

мотиваційної, етичної, соціальної та поведінкової. 

З урахуванням специфіки оперативно-службової 

діяльності прикордонного відомства загалом та підрозділів 

комплектування зокрема нами пропонуються такі Методичні 

рекомендації    щодо   допідготовки     психологів    підрозділів  
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комплектування прикордонного відомства: 

допідготовку офіцерів здійснювати відповідно до вимог 

керівних документів з організації підготовки персоналу та цієї 

програми; 

допідготовку офіцерів проводити протягом десяти діб на 

базі Національній академії Держприкордонслужби України; 

перші п’ять діб – теоретичні заняття, далі – практичні; 

тривалість навчальних занять – 2-6 годин на добу, 

навчальна година – 80 хвилин.  

в основу допідготовки офіцерів покласти теоретичні та 

практичні заняття при максимальному використанні існуючої 

навчальної матеріально-технічної бази академії, а також 

логічної послідовності навчання, забезпечення комплексної 

підготовки тих, хто навчається; 

практичні заняття проводити на фоні конкретної 

обстановки з моделюванням типових ситуацій, які пов’язані з 

повсякденною діяльністю підрозділів комплектування органів 

охорони державного кордону; 

керівництво академії може змінювати або доповнювати 

обсяг змісту тем з напрямів допідготовки з урахуванням 

новацій, що відбуваються у питаннях подальшого 

удосконалення сучасної психологічної науки.  

Вважаємо, що для реалізації запропонованих методичних 

рекомендацій доцільним буде включити до плану 

допідготовки психологів для підрозділів комплектування 

прикордонного відомства теми такого змісту:  

1. Методологічні і теоретичні основи роботи психології

праці. (Методологічні основи роботи психології праці. 

Категорії «діяльність» і «праця» в психології. Теоретичні 

основи роботи психології праці. Основні розділи психології 

праці. Психологія праці). 
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2. Юридичний аспект професійної діяльності психологів

підрозділів комплектування органів охорони державного 

кордону. (Нормативно-правове регулювання професійної 

діяльності психологів. Нормативно-правове регулювання 

професійної діяльності психологів підрозділів комплектування 

органів охорони державного кордону. Професія, трудовий пост 

і робоче місце). 

3. Місце і роль психологічної служби в системі

професійного добору кадрів. (Методи психологічного 

вивчення професійної діяльності. Професія як система 

соціальних відношень. Робоче місце.  Системна 

професіографія). 

4. Людина і професійна діяльність: Психологічна

характеристика суб’єкта професійної діяльності в особливих та 

екстремальних умовах служби ДПСУ. (Методи психологічного 

вивчення професійної діяльності. Шляхи розвитку трудової 

діяльності. Професійний стрес). 

5. Психологічне вивчення людини як суб’єкта

професійної діяльності (Психологічний аналіз професійної 

діяльності. Психологічний аналіз трудових рухів). 

6. Інноваційні психологічні технології з вивчення та

відбору кандидатів на службу. (З‘ясування завдання, оцінка 

обстановки, прийняття рішення. Методики комплексної оцінки 

особистості під час професійного вивчення  людини). 

7. Психологічні проблеми формування і збереження

професійних кадрів: профорієнтація, профінформація, 

профвиховання, профконсультація, профпідготовка і 

перепідготовка. (Психологічні проблеми формування кадрів -

виїзду. Психологічні проблеми збереження професійних кадрів 

пост в’їзду-виїзду. Профпідготовка і перепідготовка). 
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8. Психологічне професіографування. (Професіографія,

професіограма і психограма. Задачі практики і типи 

професіограм. Системна професіографія). 

9. Психологічні основи профвідбору/добору, розміщення,

адаптації, стабілізації та атестації робочих кадрів. 

(Психологічні основи профвідбору/добору. Психологічні 

основи адаптації, стабілізації). 

10. Удосконалення практики стимулювання праці як одна

з умов підвищення службової активності персоналу. 

(Практики стимулювання праці. Розвиток мотивації до праці). 

Щодо проведення занять, то пропонується використання 

потенціалу науково-педагогічного складу Національної 

академії, а саме: 

для проведення занять з теоретичної складової долучити 

психологів-науковців, теоретиків; для реалізації практичної 

складової програми – психологів-практиків з органів 

(підрозділів) охорони кордону. 

Завершальним етапом та водночас контрольним заходом 

курсу допідготовки психологів для підрозділів 

комплектування прикордонного відомства пропонуємо 

проведення комплексного екзамену. Питання екзамену мають 

містити теоретичний та практичний блоки. Перше питання – 

теоретичне. Друге та третє питання – перевірка та оцінювання 

набутих практичних умінь та навичок, фахових 

компетентностей майбутніх психологів для підрозділів 

комплектування. Тому друге та третє питання надаються у 

вигляді практичних завдань. Напередодні комплексного 

екзамену проводяться консультатції, де такі практичні 

завдання відпрацьовуються. В умовах дистанційного навчання 

проводяться консультації в дистанційном режимі. До таких 

занять     також     залучаються     фахівці-практики   з    органів 
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(підрозділів) охорони кордону. 

Висновки. Отже, розроблення та обґрунтування 

часткової методики допідготовки психологів для підрозділів 

комплектування прикордонного відомства дає змогу 

удосконалити її теоретичні та практичні аспекти. Оскільки 

психологічний супровід професійної діяльності представників 

прикордонного відомства є необхідним, цей напрямок є 

перспективним для подальших наукових пошуків з проблеми. 
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§7.6 ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 

ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Вступ. Психологічний мікроклімат родини є однією з 

умов, які впливають на прояв тривожності у дітей. Для дитини 

дошкільного віку сім’я - це певний, великій світ, в якому вона 

існує, діє, здійснює відкриття, вчиться любити, ображатися, 

радіти, співчувати. Будучи членом сім’ї, дитина перебуває в 

певних відносинах з батьками, які в свою чергу, здійснюють на 

неї як позитивний, так і негативний вплив. Це призводить до 

того, що дитина зростає або відкритою, доброзичливою, 

товариською, або грубою, тривожною, брехливою. 

Виклад основного матеріалу. Емоції відіграють дуже 

важливу роль в житті дитини, допомагають їй сприймати 

дійсність і відповідно реагувати на неї. Проявляючись в 

поведінці, вони інформують дорослого про те, що дитині 

подобається, злить або її засмучує. Особливо це актуально в 

ранньому дитинстві, коли вербальне спілкування ще не 

доступно для маленької дитини. Під час того, як дитина росте і 

розвивається, її емоційний світ стає більше та різноманітніше. 

Від базових почуттів дитина переходить до більш складної 

гами почуттів: радується й сердиться, захоплюється й 

дивується, ревнує й сумує. Змінюється і зовнішній прояв її 

емоцій.  

В дошкільному віці дитина засвоює мову почуттів, тобто 

прийняті в соціумі форми вираження найтонших відтінків 

переживань за допомогою поглядів, посмішок, жестів, поз, 

рухів, інтонацій голосу тощо. 

Також, дитина опановує вміння стримувати експлозивні 

й різкі вираження почуттів. П’ятирічна дитина на відміну від 

дворічної вже може не показувати страх або сльози. Вона 
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вчиться не тільки керувати вираженням своїх почуттів, а і 

виявляти їх у культурно прийнятій формі, при цьому вона 

усвідомлено використовує їх, інформуючи оточуючих про свої 

переживання, впливаючи на них. 

Але діти дошкільного віку, все ще залишаються 

безпосередніми й імпульсивними. Емоції, які вони відчувають, 

доволі легко читаються у їх позах, жестах, на обличчі та у всій 

їх поведінці. Для психолога поведінка дитини, вираження нею 

власних почуттів, важливий показник у розумінні 

внутрішнього світу маленької людини, що свідчить про її 

психічний стан, благополуччя, можливі перспективи розвитку. 

Інформацію про ступінь емоційного благополуччя дитини 

надає психологу емоційний фон, він може бути як позитивним 

так і негативним. 

Негативний емоційний фон дитини, характеризується її 

пригніченістю, розгубленістю та поганим настроєм. Дитина 

майже не посміхається, голова й плечі опущені, вираз обличчя 

сумний чи байдужий. В таких випадках виникають проблеми у 

спілкуванні й встановленні контакту. Дитина часто плаче, 

легко ображається, іноді без наявної причини. Вона багато 

часу проводить одна, нічим не цікавиться. При обстеженні 

така дитина пригнічена, не ініціативний, важко налагоджує 

контакт [1].  

Однією із причин такого емоційного стану дитини, може 

бути прояв підвищеного рівня тривожності. 

Під тривожністю розуміють схильність людини 

переживати тривогу, тобто емоційний стан, що виникає в 

ситуаціях невизначеної небезпеки й, що проявляється в 

очікуванні негативного розвитку подій [2].  

Все що притаманно тривожним дорослим, притаманно і 

тривожним дітям. Зазвичай це дуже не впевнені в собі діти, з 
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нестійкою самооцінкою. Відчуття страху перед невідомим, яке 

вони постійно переживають, приводить до того, що ці діти 

вкрай рідко проявляють ініціативу. Будучи доволі слухняними, 

вони не бажають привертати до себе увагу оточуючих. Вдома і 

у дитячому садочку, намагаються чітко виконувати вимоги 

батьків та вихователів, не порушують дисципліну, збирають за 

собою іграшки тощо. Таких дітей називають скромними, 

сором’язливими. При цьому їхня зразковість, акуратність та 

дисциплінованість носять захисний характер, тобто дитина 

робить все, щоб уникнути невдачі. 

Однією з передумов виникнення тривожності, у дітей 

дошкільного віку є підвищена сенситивність. Про те, не кожна 

дитина з підвищеною сенситивністю стає тривожною. При 

цьому, багато залежить від способів спілкування батьків з 

дитиною. Іноді ці способи, можуть сприяти розвитку 

тривожної особистості. Висока ймовірність виховання 

тривожної дитини в сім’ї, де батьки здійснюють виховання по 

типу гіперпротекції. 

Тобто, спілкування дорослого з дитиною носить 

авторитарний характер, дитина втрачає впевненість в собі і у 

своїх власні сили, вона постійно боїться негативної оцінки 

батьків, починає турбуватися, що вона зробить що-небудь не 

так, тобто відчуває почуття тривоги, що згодом закріплюється 

й переростає у стабільне особистісне утворення - тривожність. 

Виховання по типу гіперопіки може поєднуватись із 

симбіотичним, тобто вкрай близькими відносинами дитини з 

одним з батьків, зазвичай з матір’ю. В цьому випадку 

спілкування дорослого з дитиною може бути як авторитарним, 

так і демократичним. До встановлення подібних відносин з 

дитиною схильні батьки з такими характерологічними 

особливостями як: тривожність, недовірливість, невпевненість 
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у собі. Тобто, встановивши тісний емоційний контакт з 

дитиною, такий батько заражає її своїми страхами, при цьому 

сприяє формуванню її тривожності [1]. 

Посиленню дитячої тривожності, також сприяють такі 

фактори, як завищені вимоги з боку батьків і вихователів до 

дитини, які викликають у дитини ситуацію хронічної 

неуспішності. Зіштовхуючись із різницею у своїх реальних 

можливостях і тим високим рівнем досягнень, якого очікують 

від неї дорослі, дитина відчуває занепокоєння, що легко 

переростає у тривожність.  

Ще одним фактором, що сприяє формуванню 

тривожності є постійні докори дитині з боку дорослих, які 

викликають почуття провини. В цьому випадку, дитина 

постійно боїться виявитися винуватою перед батьками. Доволі 

часто, причиною великої кількості страхів у дітей є 

стриманість батьків у вираженні своїх почуттів при наявності 

численних застережень, небезпек і тривог. Зайва суворість 

батьків також сприяє появі страхів у дітей. Однак це 

відбувається тільки відносно батьків тієї ж статі, що й дитина, 

тобто, чим більше забороняє мати доньці або батько сину, тим 

більше ймовірність появи в них страхів. Батьки, часто не 

замислюючись над цим, вселяють дітям страхи своїми ніколи 

не реалізованими погрозами. 

Крім вище перерахованих факторів, страхи у дітей 

дошкільного віку, виникають в результаті фіксації в емоційній 

пам’яті сильних переляків при зустрічі з всім, що 

«персоніфікує» небезпека або є безпосередньою загрозою для 

їх життя, таких як: напад, нещасний випадок, операція чи 

важка хвороба [3]. 

Коли у дитини підсилюється тривожність і з’являються 

страхи, як неодмінні супутники тривожності, то в неї можуть 
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розвитися невротичні риси особистості. Невпевненість в собі, 

як риса характеру є саморуйнівною установкою на саму себе, 

на свої сили й можливості. Тривожність як риса характеру, 

являється песимістичною установкою на життя, коли воно 

уявляється як сповнене погроз і небезпек. 

Невпевненість призводить до тривожності та 

нерішучості, а вони, безпосередньо формують відповідний 

характер [2]. 

Тобто, невпевнена у собі, схильна до сумнівів, боязка, 

тривожна дитина нерішуча, несамостійна, нерідко інфантильна 

та сугестивна. Така дитина побоюється інших, очікує нападу, 

глузування та образи. Їй важко впоратися із певною справою 

та  завданнями у грі. 

У кінцевому рахунку, це сприяє утворенню реакцій 

психологічного захисту у вигляді агресії, спрямованої на 

інших. Так, один з найвідоміших способів, що часто обирають 

тривожні діти, заснований на простому умовиводі: «щоб 

нічого не бояться, потрібно зробити так, щоб боялися мене». 

«Маска агресії» ретельно приховує тривогу не тільки від 

навколишніх, але й від самої дитини. Але в глибині душі, вони 

відчувають ту ж тривожність, розгубленість і невпевненість, 

відсутність твердої опори. 

Реакція психологічного захисту, також виражається у 

відмові від комунікації та уникненні осіб, від яких виходить 

«погроза». Така дитина стає самотньою, замкнутою, 

малоактивною. 

Втеча у «фантазії», це ще один варіант, прояву дитячого 

психологічного захисту. В своїх фантазіях маленька дитина 

вирішує свої нерозв’язані конфлікти, в «мріях» знаходить 

задоволення своїх нереалізованих потреб. 

Здатність фантазувати є чудовою якістю, яка властива 
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дітям дошкільного віку, але для нормальних фантазій 

характерний їх постійний зв’язок з реальним світом. Це, з 

однієї сторони, реальні події життя маленької дитини які 

дають поштовх її уяві; з іншої - самі фантазії впливають на її 

реальність, тобто дитина відчуває бажання втілити свої мрії в 

реальності. Фантазії тривожних дошкільників, позбавлені цих 

властивостей. Мрії не продовжують життя, а скоріше за все 

протиставляють себе реальному життю. Цей відрив від 

реальності, проявляється і в самому змісті тривожних 

фантазій, які не мають нічого спільного з реальними 

можливостями й здатностями, перспективами розвитку 

дошкільника. Такі діти мріють зовсім не про те, до чого дійсно 

вони прагнуть, в чому вони насправді могли б проявити      
себе [4]. 

Виходячи з теоретичних пошуків та практичних 

досліджень констатовано, що інтенсивність переживання 

тривоги, рівень тривожності в хлопчиків і дівчат різний. В 

дошкільному й молодшому шкільному віці хлопчики більше 

тривожні, ніж дівчата. Це перш за все пов’язано з тим, з якими 

ситуаціями вони пов’язують свою тривогу, як її пояснюють, 

чого побоюються. Чим дорослішими стають діти, тим 

помітніше ця різниця. Дівчата частіше за все пов’язують свою 

тривогу з іншими людьми, сюди як правило відносяться не 

тільки друзі, рідні, вчителі. Дівчата бояться так званих 

«небезпечних людей» - п’яниць, хуліганів тощо. Хлопчики ж 

бояться фізичних травм, нещасних випадків, а також покарань, 

які можна очікувати від батьків або поза родиною: 

вихователів, вчителів тощо [3]. 

Негативні наслідки тривожності у дошкільнят, 

проявляються в тому що, не впливаючи на пізнавальну 

діяльність, високий рівень тривожності може негативно 
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позначитися на формуванні творчого мислення, для якого 

природні такі особистісні риси, як відсутність страху перед 

чимсь новим, невідомим [1]. 

Але у дітей старшого дошкільного і молодшого 

шкільного віку, тривожність ще не є стійкою рисою характеру 

й корегується при проведенні відповідних психолого-

педагогічних заходів. 

Ще одним важливим чинником, виникнення високого 

рівня тривожності у дітей молодшого дошкільного віку, є їхнє 

самооцінювання. 

В дошкільному періоді самооцінка дитини інтенсивно 

розвивається. Визначний вплив на генезис самооцінки на 

перших етапах становлення особистості має спілкування 

дитини з дорослими. Внаслідок відсутності адекватного 

знання про свої можливості, дитина сприймає на віру їх 

оцінки, відношення і оцінює себе, немов би через призму 

дорослих, цілком покладаючись на їх думку [4]. Елементи 

самостійного уявлення дитини про себе починають 

формуватися в неї пізніше. Вперше з’являються вони в оцінці 

не особистісних, моральних якостей, а предметних і зовнішніх. 

В цьому проявляється нестійкість уявлень про інших й про 

себе поза пізнавальною ситуацією. 

Розвиток мотиваційної сфери дитини, впливає на зміни в 

розвитку самооцінки дошкільника. В процесі розвитку 

особистості дошкільника міняється і ієрархія його мотивів. 

Дитина переживає боротьбу мотивів, приймає рішення, потім 

відмовляється від нього в ім’я більш значущого мотиву. 

Дитина в ранньому віці робить вчинки по безпосередній 

вказівці дорослих і орієнтуються на оцінки, які дають дорослі 

вчинку, зробленому дитиною. На основі цієї оцінки, у дитини 

починає розвиватися диференціювання того, що добре а що 
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погано. В першу чергу вони навчаються оцінювати вчинки 

інших дітей. Пізніше, в них формується можливість, 

оцінювати не тільки вчинки однолітків, але й свої власні [4]. 

Для дітей шести років, притаманна ще не 

диференційована завищена самооцінка. До семи років вона 

вже дещо диференціюється і трохи знижується, також 

з’являється можливість порівнювати себе з іншими дітьми [5]. 

Не диференційованість самооцінки приводить до того, 

що дитина шести-семи років, розглядає оцінку дорослим 

результатів окремої дії як оцінку своєї особистості в цілому, 

тому використання осуду і зауважень при навчанні дітей цього 

віку повинно бути обмежене, тому, що в них може виникнути 

занижена самооцінка, зневіра у власні сили, негативне 

відношення до навчання. 

Дошкільники із заниженою самооцінкою переживають 

почуття меншовартості, як правило, вони не реалізують свій 

потенцій, тобто занижена самооцінка стає фактором, що 

гальмує розвиток особистості дитини [3]. 

У тривожної дитини спостерігається неадекватна 

самооцінка: занижена, завищена, часто суперечлива та 

конфліктна. Дитина відчуває труднощі у комунікації; їй 

властива невпевненість, боязкість, наявність 

псевдокомпенсуючих механізмів, мінімальна самореалізація; 

вона вкрай рідко проявляє ініціативу; її поведінка має ознаки 

неадаптаційної; інтерес до навчання знижений. 

Ще одним з факторів, що впливають на появу 

тривожності у дітей дошкільного віку, є дисфункціональні 

батьківські відносини.  

Суворе виховання дитини, приводить до виникнення 

гальмівного типу характеру в поєднанні з лякливістю, 

боязкістю й одночасним вибірковим домінуванням; 
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маятникоподібне виховання призводить до виражених 

афективних станів та неврастенії у дітей; виховання, по типу 

гіперопіки, приводить до відчуття залежності й створенню 

низького вольового потенціалу; виховання, по типу гіпоопіки, 

приводить до труднощів в соціальній адаптації. 

Батьківська гіперпротекція чи радикальна зневага може 

призвести до нестійкості й агресивності дітей. Виховання в 

умовах застосування суворих, але суперечливих вимог і 

заборон призводить до виникнення дитячого неврозу, 

нав’язливих станів, психастенії, також спостерігається 

агресивно-захисний тип поведінки дітей з підвищеною 

збудливістю й нестійкістю; виховання по типу надмірної уваги 

й задоволення всіх потреб і бажань дитини, призводить до 

розвитку інфантильного типу поведінки, істеричних рис 

характеру з егоцентризмом, підвищеною емоційністю й 

відсутністю самоконтролю; при деспотичному вихованні, у 

дитини спостерігається пасивно захисний тип поведінки з 

загальмованістю, боязкістю, невпевненістю й залежністю; при 

пред’явленні до дитини надмірної вимогливості, може 

виникнути неврастенія. 

Батьки доволі часто, будують свої відносини з дитиною 

не усвідомлюючи, що вони копіюють модель виховання своїх 

власних батьків. При цьому, причиною побудови негативних 

відносин батьків до дитини, може бути незнання ними 

психологічних особливостей віку, завдань, змісту, форм, 

методів виховання дитини певної вікової категорії. 

Висновки. Отже, основними причинами прояву 

тривожності у дітей старшого дошкільного віку, є: постійне 

відчуття отримання покарання; суворе, жорстоке відношення 

до дитини; несприятливі стилі сімейного виховання; 

відсутність емоційного контакту з дитиною; вияв надмірної 
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опіки дитини; обмеженість в спілкуванні з нею; незнання 

вікових й індивідуальних особливостей дитини дошкільного 

віку. 

Про те, створення обстановки емоційного комфорту й 

психічного благополуччя в родині, накопичення знань 

батьками про психологічні особливості даного віку, про форми 

й методи дитячого виховання, комплексне використання 

засобів і методів психолого-педагогічної корекції сприяло б 

значному поліпшенню дитячо-батьківських відносин і 

зниженню рівня дитячої тривожності. 
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§7.7 ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ 

ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ «МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА 

ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ»  

Вступ. Сучасне суспільство потребує людей, готових до 

життя в умовах, що постійно змінюються, а також здатні до 

самоосвіти і самовдосконалення. Це зумовило появу і розвиток 

нових, інноваційних підходів до навчання ‒ особистісно-

орієнтованих технологій, спрямованих на розвиток 

різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 

соціально-адаптаційних можливостей особистості, які спираються 

на досвід, знання, уміння і навички студентів [1, 2].  

Одним з останніх найпотужніших викликів сучасності 

стала світова пандемія covid-19 та перехід на дистанційне 

навчання. Такі зміни у формі освіти викликали чимало 

справедливих запитань щодо збереження якості навчання 

студентів. Сьогодні основними документами, що регулюють 

процес дистанційного навчання у вищих навчальних закладах 

є рекомендації МОН України та внутрішні накази закладів 

освіти. При цьому важливу роль відіграє застосування 

сучасних платформ для проведення занять, належної 

підготовки занять педагогом, налагодження комунікації між 

педагогом і студентами, мотивація, самоорганізація і 

самодисципліна студентів.  

В періодичних виданнях можна знайти чимало статей, 

що підсумовують досвід дистанційного викладання студентам 

різних спеціальностей, рекомендації з вибору освітніх 

платформ [3-8] тощо, проте викладання саме художніх 

дисциплін розкрито не достатньо. Дослідження мотивації 
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студентів [9, 10] показують відмінності у мотивації студентів 

гуманітарних і технічних спеціальностей, серед відмінників та 

студентів з посереднім рівнем успішності у навчання, а також 

зміну мотивації протягом періоду навчання у ВНЗ. Врахування 

цих даних у викладанні художньої дисципліни є вкрай 

важливим для успішного здійснення навчального процесу, 

особливо в умовах дистанційного навчання. В роботі [11] 

надано рекомендації з дистанційного викладання предмету 

«Мистецтво» у середніх навчальних закладах, однак вони не 

відображають специфіки викладання у вищій школі.  

Творчі дисципліни для модельєрів-конструкторів є 

основою їх фахової підготовки. Відомо, що індивідуалізація та 

диференціація навчально-виховного процесу у ВНЗ є 

важливою передумовою подальшого розвитку системи вищої 

освіти [12, 13]. Тому програма дисципліни «Художньо-

графічна композиція» сприяє набуттю студентами 

кваліфікаційних навиків та особистісних якостей, що сприяє 

вирішенню завдання з «забезпечення розвитку наукової, 

науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності 

закладів вищої освіти та їх інтеграції з виробництвом» [14] так 

світової програми ЮНЕСКО «Освіта, підготовка кадрів і 

суспільство» [15]. Дана дисципліна викладається у 4 і 5 

семестрах і протягом 2020-2021 н. р. її викладання відбувалося 

як в аудиторіях, так і дистанційно. Протягом даного періоду 

було накопичено певний досвід викладання цієї дисципліни в 

дистанційному режимі, який і узагальнено в даній роботі. 

Виклад основного матеріалу. Дисципліна «Художньо-

графічна композиція» відноситься до обов'язкових дисциплін. 

Її мета − використання художньо-графічних засобів композиції 

у виконанні fashion-рисунку, як основної бази в підготовці 

фахівців fashion-індустрії, застосовування знань у практичних 
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ситуаціях. Зокрема, в рамках вивчення дисципліни студенти 

ознайомлюються з основами і прийомами композиції, 

набувають навичок у роботі з творчим джерелом, створення 

гармонійних ескізів колекцій моделей одягу. Протягом курсу 

студенти опановують як основні прийми, техніки та принципів 

рисунка, роботи з кольором, так і вивчають анатомічну будову 

людини, знайомляться з особливостями виконання 

академічного та fashion-рисунків, різними етапами творчого 

процесу створення нових ідей в костюмі.  

Робоча програма дисципліни передбачає наступні види 

навчальних занять: лекція, лабораторна робота, консультація 

та самостійна робота студентів. Зазвичай читання лекцій 

здійснюється з застосуванням інноваційних освітніх 

технологій, зокрема використовуються презентації для більш 

наочної подачі інформації. В курсі «Художньо-графічна 

композиція» використовуються фронтальні лабораторні 

роботи, які виконуються студентами індивідуально. Також 

студенти виконують самостійні роботи, що полягають у 

підготовці матеріалу до лабораторних занять та сприяють 

глибокому засвоєнню матеріалу, отриманню практичних 

навиків роботи над колекціями. Між парами студенти 

отримують необхідні консультації з виконання лабораторних 

завдань. 

Протягом дистанційної форми навчання для проведення 

лекцій використовувалися програми Zoom, Google Meet, які 

дозволяють не лише показувати презентації, але й екран 

лектора. Підготовка до лекцій в он-лайн режимі вимагає більш 

ретельної підготовки і продуманого сценарію проведення з 

огляду на зменшення комунікації зі студентами під час лекції, і 

як наслідок ‒ зв'язку з аудиторією. 

За    умов     дистанційної     форми    навчання     питання 
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відслідковування присутності і роботи студентів на лекції, 

лабораторному занятті є дуже нагальним. На це впливають, з 

одного боку, рівень технічних можливостей кожного окремого 

студента, з іншого – мотивація студентів і їх самодисципліна. 

Різні технічні можливості ‒ більш і менш сучасні смартфони, 

ноутбуки, наявність швидкісного і стабільного інтернет-

зв'язку, веб-камери і динаміків не завжди дають можливість 

студенту добре розчути і роздивитися лекційний матеріал, 

активно відповідати на запитання лектора або приймати участь 

у обговоренні теми заняття. Однак, практика свідчить про 

другорядність технічних можливостей для ефективної роботи 

студентів, оскільки частина студентів схильні виправдовувати 

свою відсутність на лекції, лабораторних заняттях, саме 

технічними причинами. 

Нижче розберемо варіанти взаємодії зі студентами у 

випадку відсутності звуку, веб-камери, мікрофону, реальних 

технічних збоїв і несправностей. Перелічені фактори 

впливають на якість та швидкість взаємодії викладача зі 

студентами, але дозволяють здійснювати навчальний процес 

на достатньому рівні. Нижче розглянемо вплив кожного з цих 

факторів на ефективність проведення заняття.  

У студентів на пристроях відсутній звук. Зазвичай це 

проблема налаштувань технічних засобів студентів, що часом 

може потребувати повторного входу студента на лекцію. У 

випадку, якщо технічну помилку виправити не вдалося, то 

студенти знають, що на навчальній платформі навчального 

закладу викладені всі необхідні матеріали для вивчення курсу. 

Оскільки теоретичний матеріал лекцій доповнюється значною 

кількістю ілюстративного матеріалу, ознайомлення з ним, хоча 

б візуальним чином, допомагає краще зрозуміти теорію та 

підготуватися до лабораторних робіт.  
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Відсутність веб-камери на пристроях студентів. Цей 

фактор не дає змогу бачити обличчя студентів та процес 

роботи, що негативно впливає на дисципліну. Викладачу 

практично неможливо перевірити чим реально займається 

студент під час заняття. Водночас, для перевірки виконаних 

робіт студенти мали змогу фотографувати свої роботи та 

надсилати їх у месенджери, де викладач міг їх перевірити. 

Потім викладач транслює їх на екран та надає рекомендації 

щодо якості виконання роботи, відповідності завданню.  

До недоліків такої послідовності дій слід віднести: 

технічну складність і додаткові витрати часу на пересилання 

файлів, їх збереження, переключення екрану для трансляції 

студентам; не всім студентам подобається, коли розбирають їх 

роботу перед усіма іншими студентами (навіть за умови, що 

обговорення виконується ввічливо, спокійно, без образ на 

адресу виконавця) і як наслідок ‒ в подальшому вони 

намагаються уникати показувати свої роботи викладачу під 

час лабораторних занять, що позначається на якості робіт, а 

також затягують терміни їх здачі. Іншим варіантом є 

індивідуальні консультації зі студентом з використанням 

технічних засобів ‒ відеодзвінки, сповіщення у меседжери з 

фото виконаних робіт та текстові/голосові коментарі 

викладача. 

До переваг користування месенджерами паралельно з 

основною платформою варто віднести отримання викладачем 

більш якісних зображень робіт студентів, можливість краще 

проаналізувати їх роботи та надати чіткіші рекомендації, 

можливість відкрити фото у графічному редакторі та 

позначити місця, які потребують подальшої роботи і 

вдосконалення. 

За   відсутності   роботи   мікрофону    студент    не   може 
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активно відповідати на запитання викладача, висловлювати 

свої думки щодо предмету дискусій. При цьому, він може 

написати відповідь або запитання у загальний чат або 

месенджер. В такому випадку студент повинен почекати, поки 

його сповіщення буде побачено викладачем. Практика показує, 

що студенти активно задають питання, в тому числі через чат 

або месенджер, лише у випадку значної зацікавленості 

предметом та залучення в навчальний процес. Тому, важливим 

є коригування завдань лабораторних робіт з метою підтримки 

уваги студентів та комунікації зі студентством. 

При раптовому виникненні інших технічних 

несправностей, як відключення електроенергії, відсутність 

інтернету студент може в інший час звернутися до викладача з 

проханням надати онлайн-консультації, надіслати фото своїх 

робіт в месенджері. 

Відомо, що ефективною формою організації навчального 

процесу у вищому навчальному закладі, яка базується на 

самостійній роботі студентів, є лабораторне заняття. Під 

впливом цієї форми занять у студентів часто виникають нові 

ідеї наукового і технічного характеру, які використовуються у 

курсових, кваліфікаційних, дипломних роботах. Лабораторні 

заняття значною мірою забезпечують відпрацювання вмінь і 

навичок прийняття практичних рішень у реальних умовах 

виробництва [13]. В умовах дистанційного навчання необхідна 

корекція та адаптація методів, застосування інноваційних 

технологій, підходів, які можуть бути використані в процесі 

навчання. 

Серед завдань, що постають перед викладачем творчої 

дисципліни є не лише забезпечення оволодіння студентами 

потрібних знань, навичок, компетенцій, але й допомога в 

розкритті індивідуальності студентів, підтримка їх в пошуку 
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власного художнього стилю, підготовці робіт на творчі 

конкурси. За умови навчання в аудиторіях особистісно 

орієнтоване навчання відбувається шляхом безпосереднього 

спілкування викладача і студентів, індивідуальних та 

колективних консультацій. В роботі важливими є як 

зауваження викладача, так і його дії спрямовані на 

коригування рисунків відповідно до поставлених завдань. 

Коригування найчастіше включає нанесення викладачем 

тонких ліній олівцем на рисунок студента для досягнення 

необхідних пропорцій об'єктів, відображення реальних 

предметів або їх частин, створення певної фактури матеріалів 

та зорових ілюзій. 

Успіх проведення конкретного лабораторного заняття 

залежить від його підготовки, яка охоплює: глибоке вивчення 

студентами теоретичного матеріалу; підготовку необхідної 

навчально-матеріальної бази і документації; підготовку 

викладача і студентів. Даний курс містить лабораторні роботи, 

де студент повинен опанувати певну тему і зробити рисунки 

шляхом наслідування об'єкту малювання, а також роботи, 

розроблені на основі творчого джерела, що не передбачають 

конкретного єдино-можливого результату роботи. Останні 

можуть бути охарактеризовані, як більш особистісно 

орієнтованим підходом до освіти, вимагають застосування 

гуманітарної спрямованості навчання та педагогіки 

співробітництва. 

Попередня підготовка до лабораторної роботи 

здійснюється у відведений для самостійної роботи час. 

Готуючись до неї, студент передусім повинен усвідомити її 

мету, засвоїти теоретичний матеріал. Підготовка студентів до 

лабораторних робіт з даної дисципліни включає у себе 

ознайомлення з колекціями відомих дизайнерів, художніми 
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творами, пошук творчого джерела і натхнення, виконання 

творчих зарисовок.  

Проведення лабораторних занять в дистанційному 

режимі здійснювалося за стандартною схемою: попередній 

контроль підготовленості студентів до виконання конкретної 

лабораторної роботи; виконання конкретних завдань 

відповідно до запропонованої тематики: оформлення 

індивідуального звіту; оцінювання викладачем результатів 

роботи студентів [13]. Попередній контроль включав у себе 

опитування студентів щодо складнощів, що виникали у 

процесі виконання домашнього завдання, а також демонстрації 

студентами виконаних робіт. На даному етапі основними 

технічними складнощами були можливість студентів показати 

на камеру свої роботи, зокрема їх коректне відображення та 

передача кольору. Одним з шляхів подолання даних труднощів 

є завчасне фотографування студентами своїх робіт та 

надсилання їх викладачу перед заняттям або на початку 

заняття на електронну пошту або месенджери. При цьому 

викладач може більш точно оцінити виконані завдання, 

проаналізувати роботи та вказати на типові помилки студентів, 

скоригувати наступне завдання з урахуванням рівня виконання 

попередніх робіт. 

Під час аудиторного заняття всі студенти працюють в 

одному приміщенні, а викладач підходить по черзі до кожного 

‒ слідкує за ходом виконання лабораторної роботи, пояснює 

завдання, надає консультації, здійснює коригування. При 

цьому, відбувається переважно індивідуальне спілкування ‒ 

студент і викладач. В умовах проведення лабораторних занять 

дистанційно, спілкування відбувається між викладачем і 

групою студентів. Студент ніби показує свою роботу 

викладачу, але її бачать всі одногрупники, чують обговорення 
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роботи, зауваження щодо подачі рисунків, техніки їх 

виконання, зображення фігури та елементів одягу. З одного 

боку ‒ це можливість всіх студентів залучити до розбору робіт, 

якнайповніше розкрити конкретну тему. Подібна практика 

вимагає від викладача наявності значної кількості наочного 

матеріалу для ілюстрування як правильно зробити в тій чи 

іншій ситуації. Враховуючи, що у групі є студенти з різним 

рівнем підготовки, всі студенти виконують завдання у 

власному творчому стилі, працюють з різними творчими 

джерелами, що вимагає від викладача більшої осмисленості та 

хорошого знання предмету, знання основних помилок 

студентів «на перед», а отже більш ретельної підготовки 

ілюстрацій. З іншого – не всі студенти готові психологічно до 

навіть конструктивної критики і зауважень до їх роботи перед 

аудиторією (навіть он-лайн). Навіть за умови, що викладач 

ввічливо вказує на те, що варто зробити краще, хвалить 

студента за зусилля і те, що вийшло добре або наголошує, що 

вказані помилки роблять багато студентів. Як наслідок – вони 

перестають відвідувати заняття.  

Завершується лабораторна робота оформленням 

індивідуального звіту та його захистом перед викладачем. 

Захист роботи включає у себе опитування студента щодо тих 

теоретичних знань та їх застосування в лабораторній роботі. В 

умовах дистанційного навчання студент на кожній роботі 

надає короткий опис та надсилає фото роботи в хорошій якості 

викладачеві у месенджер або завантажує у відповідну теку у 

модульному середовищі навчального процесу.  

Загалом, публічне обговорення і зарахування 

лабораторних робіт студентів є корисним з кількох аспектів: 

дозволяє студентам ознайомлюватися з роботами своїх колег, 

відмічати сильні роботи, прийоми, вчитися на чужих 
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помилках, бути витривалими до критики, вміти захищати свої 

роботи. В той же час це піднімає питання про те, що подібну 

практику доцільно проводити і під час навчання в аудиторіях, 

створюючи студентам умови участі у творчих конкурсах – 

коли всі дивляться на їх роботи і можуть по-різному оцінити. 

Незалежно від форми проведення занять, стійкість до критики 

і зауважень, вміння відстояти власне бачення, донести свою 

думку ‒ є важливою професійною складовою модельєра-

конструктора, яка тренується під час виконання та оцінювання 

лабораторних завдань. 

 Висновки. Узагальнюючи отриманий досвід 

викладання художній дисциплін в дистанційному режимі, 

важливо відмітити важливість використання всіх можливих 

технічних засобів для забезпечення постійного зворотного 

зв'язку від студента, підтримку його мотивації, формування 

самодисципліни, готовності працювати на результат. 

Здійснення навчання в дистанційній формі дозволило ширше 

поглянути на процес навчання, а саме: вдосконалити навчальні 

матеріали курсу (розробити нові або удосконалити існуючі 

презентації для лекцій, підібрати наочний матеріал для 

пояснення змісту лабораторних робіт), а також розкрити 

глибше тему вмотивованості студентів, підтримки їх 

самодисципліни, тренування фахових навиків і вмінь. Саме це 

є вирішальним для здійснення ефективного навчання, навіть в 

умовах суворих карантинних обмежень та обмежених 

технічних засобів. 
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ODDÍL 8. EKOLOGIE: BIOLOGIE INTERAKCE 

§8.1 ECOLOGICAL-CENOTIC ANALYSIS OF 

PHYTOCOMMUNITIES OF ANTHROPOGENICALLY 

TRANSFORMED TERRITORIES  

Introduction. The current scale of urbanization processes 

causes significant changes in the relationship between nature and 

man. This interaction can be traced especially clearly in the 

recreational zones – city parks. Functional use, design of park 

space is carried out according to the model that dominates at a 

certain stage of evolutionary development. As a result, the park 

space is not only a territory with a certain vegetation cover, but also 

acts as a socio-natural space. In modern foreign studies, the 

importance of architectural norms in the planning of recreational 

areas in urbanized areas is emphasized. As practice shows, 

numerous park zones in a number of cities are often characterized 

by an unsatisfactory condition. Without proper care, they gradually 

become wastelands, unsuitable for leisure activities. Sometimes 

they are chaotically built up without taking into account the 

landscape and climatic features, which leads to negative 

consequences, deterioration of the habitat of flora and fauna, the 

quality of human life [36]. According to the study by M. Korzun, 

aimed at identifying the practical use of park zones, the data were 

obtained that the implementation of any socio-natural interactions 

is difficult due to the improper state of the territories. With 

photographs, drawings, graphic images (the “photo elicitation” 

method), not only the current state of park spaces was indicated, 

but also real ways of their functional improvement were 

outlined [36, p. 20]. 

The   utilitarian   attitude   to   the  nature of recreational areas 
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leads to the fact that city parks are oriented exclusively to the 

passive leisure time of visitors. The park spaces themselves are 

being transformed into promenade areas. Accordingly, there are 

negative consequences in the form of traces of fires, garbage 

dumps, ruin of sites, lawns and reservoirs. The number of invasive 

species in the general spectrum of park flora is increasing. Thus, it 

becomes necessary to revise the attitude towards the structural, 

functional and territorial organization of parks. The recreational 

zone should turn into a socially ecological space where edaphic, 

climatic and other factors necessary for the existence of biota 

organically interact. 

Results and discussions. I.V. Yerzin investigated the state of 

the flora of city parks in connection with their reconstruction. 

According to the author, the solution of the issue of restoring green 

areas of park zones seems to be especially relevant for the largest 

megacities. Their current state, due to the influence of unfavorable 

environmental factors, requires the development of effective 

methods for assessing the initial state of tree communities. First, it 

is necessary to identify how viable and resistant they are to 

anthropogenic influences [65]. The approach proposed by the 

author, involves the substantiation of research methods, timely 

assessment of the state and determination of the prospects for the 

development of the flora of park zones and the development of 

methodological recommendations in the process of pre-design 

analysis of the territory of parks that contribute to an increase in the 

degree of viability of species diversity. 

Because of comprehensive studies of the physical and 

chemical composition of soils, morpho-anatomical analysis of 

coniferous and deciduous trees, the scientist stated the need to 

determine correctly the state of vitality of green spaces (separate 

fixation of diagnostic features, an indicator of the total foliage of 
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trees). Assessment of the state of the most common varieties of tree 

plantations, analysis of dynamics and a comprehensive study of the 

optimal conditions for their development, identification of 

promising species for individual territories are the main 

components of the methodology for determining the state of green 

areas of park zones. 

Reconstruction and restoration of park areas does not exclude 

the use of planting materials for trees of different ages (for 

example, Pinus sylvestris L.). In addition, the state of tree viability 

is influenced not only by an increase in anthropogenic loads, but 

also by the discrepancy between the biological characteristics of 

woody plants (species-antagonists; Norway maple and Norway 

linden) with soil characteristics and hydrological conditions of the 

territories. Anatomical and physiological changes in the parameters 

of leaves and needles (thickening of the cuticle, deformation of the 

stomata) are caused by a decrease in the intensity of transpiration 

and are expressed in changes in pigment formations. However, for 

a more thorough study of the state of the level of vitality of woody 

plants, it is necessary to resort to the use of additional 

characteristics of individual species, taking into account their 

specific habitat. Thus, a set of methods for assessing plantings and 

a number of recommendations proposed by I.V. Yerzin, allows 

using different-aged planting material in the process of creating 

park zones, replacing less resistant species with more resistant 

analogs (for example, small-leaved linden and large-leaved linden), 

transferring lawns that are located at a considerable distance from 

highways into the category of meadows. In this regard, an 

important indicator of the viability of biota is its resistance to 

anthropogenic transformation of habitats [65]. 

The degree of direct and indirect total human impact on 

natural complexes and their elements is called hemeroby (hemeros 
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– cultivated, manual and bios - life). In modern classifications,

hemerobic effects are distinguished by intensity, duration and range

of anthropogenic influences. According to the classification

proposed by D. Jalas and G. Sukopp, the degree of hemeroby of an

ecosystem is determined by the projective coverage of a certain

area by plants in percent. The complete urbanization of the

territories (the presence of building foundations, asphalt roads)

indicates meta-hemeroby [55]. Many authors consider hemeroby as

the result of human anthropogenic impact on plant communities

[37, 38, 66, 68, 70]. The degree of hemeroby is determined by the

impairment of various types of partial flora, as well as the specifics

of the level organization.

In the process of studying the degree of hemeroby and 

hemerobylity of partial cenofloras in coastal and aquatic vegetation 

of Yakutia, B.N. Pestryakov and A.R. Ishbirdin revealed a number 

of spectral differences in flora in terms of hemeroby. Taking into 

account the fact that the partial flora of coastal water and aquatic 

communities is assigned a significant role in ecological studies, it 

becomes necessary to analyze the degree of disturbance 

(hemeroby) of the types of plant communities in Yakutia [42]. 

The specificity of aquatic communities as phytocenoses is 

considered by the authors in the context of habitat conditions, 

where the presence of anthropogenic pressure interferes with the 

growth of anthropotolerant species. The phytocenotic associations 

of Bidentetum radiatae (Gogl. et al 1987) are the most disturbed 

among coastal and aquatic communities. They most often cover 

muddy lake shores. Bidens radiata (75%) is an edificator species in 

the projective cover. The partial flora of phytocenoses of the 

association abounds in monocarpic annual boreal-steppe Eurasian 

therophytes, hygrophytes, and the cenoflora of coastal water and 

aquatic vegetation is represented by polycarpic perennial boreal 
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Eurasian hemicryptophytes, hygrophytes, and hydatophytes. The 

representatives of the class Bidentetea tripartiti (Tx., Lohm et Prsg. 

in Tx. 1950) is considered to be synanthropic vegetation, uniting a 

number of communities of anthropogenically disturbed lake shores 

located on a territory populated by humans [42, 44]. Due to the 

geobotanical analysis of the species composition of plant 

communities, the majority of plants (about 2000 species) 

differentiated according to the degree of hemeroby. The percentage 

indicators of hemerobylity were determined; the proportional 

presence of species groups was determined by the coefficient and 

index of apophyticity. 

Among the lowest indicators of hemeroby are natural tundra, 

boggy, coastal and aquatic, high-mountain, forest communities, 

where anthropophobic species (a, o, m) prevail. In addition, a 

number of regularities have been identified: the majority of partial 

floras abound in oligohemerobic species, and the second place is 

assigned to ahemerobic species. The exception is the Arctic region, 

where ahimerobic species dominate due to the small population. 

The third place in terms of numbers is occupied by mesohemerobic 

species. Anthropotolerant species make up no more than 11%.   
P- and t-hemerobic species are rare [42, 44]. 

The results obtained indicate the need to consider two groups 

(northern and southern) areas of partial flora. The differences 

between the Central Yakut and Arctic regions are especially clear. 

In comparison with other regions, in the Central Yakutsk 

flora, the minimum proportion of ahemerobic species and the 

maximum proportion of oligo-, meso-, β- and α-euhemerobic 

species are noted. Thus, the most disturbed partial flora takes place 

in the anthropogenically loaded region. In the northern floras, in 

contrast to the southern ones, ahemerobic and oligohemerobic 

species make up a significant proportion. With less human impact, 
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the proportion of species unstable to anthropogenic pressure 

increases [42, 44]. 

Thus, the composition of the cenoflora of the coastal and 

aquatic vegetation of the regions is influenced by general 

geographic, spatial, and temperature factors. 

The synhemeroby of the partial floras of the Yakut region as 

an indicator of anthropogenic transformation of phytosystems was 

studied by B.N. Pestryakov, M.M. Cherosov. According to  
A.A. Zverev IBIS program, each plant is characterized by a certain 

range of sensitivity to anthropogenic impact. Using the range 

scales for hemeroby and the totality of species in the general 

spectrum of cenoflora, one can determine the level of 

synhemeroby of the partial floras of the region [43]. 

The research and a number of materials carried out on the 

analysis of the flora and vegetation of Yakutia made it possible to 

analyze the majority of all plant species growing in Yakutia, to 

subdivide them into the above degrees of hemeroby. 

As a result of the analysis of 9 large partial floras of Yakutia 

(tundra, bog communities, coastal water and aquatic vegetation, 

alpine, forest, steppe, meadow communities, sea coasts and 

communities of saline soils, anthropogenic communities), the 

indicators of their synhemeroby were determined. It was found that 

the species resistant to anthropogenic transformation belong to the 

biotopes of steppes, meadows, seacoasts and saline soils. The 

largest percentage (50%) of anthropophytes in the spectrum of 

partial flora are recorded in anthropogenic communities. Thus, the 

spatio-temporal dynamics of regional partial floras is an important 

characteristic of the anthropogenic transformation of phytosystems 

of different geobotanical types [43]. 

    Based on the indicator of hemeroby, M.G. Ishmurzina,           
M.Sh. Barlybaeva analyzed the degree of anthropogenic  impact on 
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phytocenoses in the natural reserve of the South Urals [34]. During 

7 years, the authors made 600 geobotanical descriptions and 

identified 7 groups of plant communities in relation to the complex 

anthropogenic impact. According to the Jalas classification, the 

studied species are differentiated into: 

a - ahemerobes - types of natural phytocenoses that do not 

tolerate anthropogenic influences; 

o - oligohemerobes - types of natural phytocenoses that

endure weak irregular anthropogenic impacts; 

m - mesohemerobes - types of semi-natural phytocenoses, 

tolerant to periodic anthropogenic impact; 

b - β-euhemerobes - types of phytocenoses, conditions in 

which are far from natural, resistant to intense anthropogenic 

activity; 

c - α-euhemerobes - ruderal species of natural and 

anthropogenically disturbed communities, characterized by high 

anthropotolerance; 

p - polyhemerobes - specialized ruderal intensive crops; 

t - metahemerobes - species of strongly anthropogenically 

transformed urban ecosystems. 

The hemerobylity index was calculated as the ratio of the 

sum of species (b + c + p + t) to the sum of species (a + o + m) in 

the general spectrum of the community. The researchers identified 

14 groups (categories) of synanthropic phytocenoses to determine 

the level of synanthropization of the flora of the protected area 

[34]. 

The research results showed that a systematic and strong 

anthropogenic impact affects the increase in the level of 

synanthropization of partial floras. Phytocenoses with a high 

hemerobylity index (1.5-1.8) include cultivated gardens, nitrified 

habitats, and abandoned summer cottages. The flora of these 
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communities was dominated by anthropophytic and ruderal species 

(Sonchus oleraceus, Polygonum arenastrum, and species of the 

genus Chenopodium) [34]. 

The analysis carried out indicates that the composition of the 

partial flora of the reserve was dominated by mesohemerobic and 

b-euhemerobic species, while the metahemerobic and ahemerobic 
plant specimens were practically absent.

Yu. O. Dmitriev carried out an ecological-cenotic analysis of 

partial floras in the city of Ulyanovsk [18]. As a result of the 

analysis of the partial urban flora of parks and forest parks, the 

scientist came to the conclusion that plants of culturocenoses 

dominate in the cenotic spectrum. Under the influence of 

anthropogenic load in open biotopes, the number of ruderal and 

xerophilous species in the spectrum of partial flora increases.     
B.A. Yurtsev understands the partial flora as “the natural flora 

of an ecologically unique landscape subdivision; an elementary 

intra-landscape system with the strongest connections 

between its structural elements” [64]. Thus, using the example of 

partial flora, the ecological and cenotic structure of the urban 

flora can be studied. With the help of ecological-cenotic analysis, 

it is possible to assess the ecosystem and structural diversity of 

the vegetation cover, analyze the succession status and 

typification of phytocenoses, model and predict the 

dynamics of flora, the conditions of biotopes of urban flora, etc. 

According to modern ecological studies, in one 

phytocommunity there are several subdominants – plants of 

different ecological-cenotic groups [64]. It has been established 

that species with different ecological needs grow in 

anthropogenically transformed urbanized territories, which 

contributes to the maintenance of the ecological-cenotic diversity 

of the partial flora. As a result of the ecological-cenotic analysis of 
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the urban flora of Ulyanovsk, it was found that in the 

anthropogenically and technogenically disturbed territories, two 

times less plant species were recorded. A special group of 

“culturocenoses” (plants of abandoned summer cottages, vegetable 

gardens, dumps, landscaping species) is distinguished. 

According to V.A. Shadrin, under the influence of 

anthropogenic factors, a synanthropic component of urban flora is 

formed. In turn, the increased number of synanthropes (over 30%) 

reflects the degree of anthropogenic transformation of natural 

ecosystems [51]. An important indicator of the magnitude of 

anthropogenic transformation of the territory, according to Yu.O. 

Dmitriev, is the synanthropization index, manifested in the ratio of 

synanthropic and non-synanthropic species. Thus, the study of the 

contribution of various partial floras to the ecological-cenotic 

structure of urban flora will make it possible to predict the 

dynamics of its development, provide global monitoring and 

conservation of biological diversity [20]. N.Yu. Chirkova, V.N. 

Suleimanova and others studied the ecological-cenotic and 

demographic structure of the Cypripedium calceolus (Orchidaceae) 

cenopopulations. The individual tolerance spectra of the species 

were established on the basis of the hemerobicity index of the 

communities. Scientists have found that at the first stage of 

anthropogenic transformation of ecosystems, rare species listed in 

the Red Book disappear from the community [11]. 

The degree of hemeroby of the communities was assessed 

according to the Jalas system, according to which there are species 

with high sensitivity to the complex anthropogenic factor (a-, o-

hemerobes), with high sensitivity (o- and m-hemerobes), medium 

sensitivity (m-, b-hemerobes) and low sensitivity (b-, c-, p-, t-

hemerobes). The authors found that Cypripedium calceolus is 

considered urbanophobic (according to the Ellenberg scale) and 
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disappears in areas with a high population density. Based on the 

tolerance index (calculated as the ratio of the sums of ecological 

valences to the sum of the points of the thermoclimatic, 

ombroclimatic, cryoclimatic and other scales) Cypripedium 

calceolus belongs to mesobionts. The plant is highly sensitive to 

soil moisture, salt regime, and acidity [11]. 

Cypripedium calceolus cenopopulations are notable for their 

low tolerance to anthropogenic influences. Gallium mollugo L., 

Taraxacum officinale Wigg., Galium odorata L. and others stand 

out among the anthropotolerant species that withstand regular 

felling of the stand, fires, and recreational loads. The spectrum of 

hemerobicity is dominated by oligo- and mesohemerobes, sensitive 

to anthropogenic impact [11]. 

A.V. Boyko conducted a comprehensive assessment of the 
anthropotolerance of species of the genus Artemisia growing on the 

territory of Ukraine. Plants of the genus Artemisia predominate in 

the spectrum of synanthropic flora [45]. To determine the degree of 

anthropotolerance, an indicator of hemerobicity is used, which 

reflects the ability of plants to adapt to anthropogenically changed 

environmental conditions. On the basis of the classification of 

anthropoecosystems and the degree of their hemerobity, the 

categories of synanthropicity of species of the genus Artemisia 

have been determined [17]. The author distinguishes between 

species that do not spread in anthropogenically transformed 

ecosystems and species adapted to habitat conditions in urban 

ecosystems. Plants of the non-synanthropic group are obligate 

calcephytes. For example, A. hololeuca, A. tanaitica A. nutans,   
A. argentata, A. dzevanovskyi. 

Based on the classification of hemerobylity of Ya.P. Didukh 

and R.I. Burdet, among the representatives of the genus Artemisia, 

the author distinguishes between hemerophobes (ahemerobes, 
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oligohemerobes), which account for about 24%, and hemerobes 

(euhemerobes, polyhemerobes), accounting for 76% of the total 

species spectrum [8]. Plants of the synanthropic complex (species 

of the genus Chenopodium L. and Xanthium L.), to which all 

adventive species belong, give preference to ecosystems of varying 

degrees of anthropogenic transformation - semi-natural, 

transformed, and eco-technical. The spectrum of synanthropes with 

a wide ecological valence is dominated by xerophytes, glycophytes, 

herbaceous taproot mono- and polycarpics. The results obtained are 

in good agreement with the general tendencies characteristic of the 

synanthropic species of Ukraine. Thus, the assessment of the 

anthropotolerance of species of the genus Artemisia helps to predict 

the response of plants to environmental factors, to develop a 

concept for the conservation of biodiversity and genetic resource. 

The research of A.V. Bogovin, M.M. Ptashnik, S.V. Dudnik 

is devoted to determining the degree of anthropogenic 

transformation of herbaceous ecosystems [5]. As a result of 25-year 

environmental monitoring of spontaneous renovation (restoration) 

of natural ecosystems in agricultural landscapes, the degree of 

hemerobity of biotic and abiotic complexes was established, the 

coefficients of destruction of phytocenoses, permissible thresholds 

of anthropogenic impact on natural ecosystems were determined, 

and effective strategies for optimizing disturbed agricultural 

territories were proposed. A large number of works by both 

domestic and foreign scientists (Blum, Sukopp, Jalas) have been 

devoted to the analysis and description of the anthropogenic 

transformation of phytocenoses [6]. However, at the moment there 

is no clear system for determining the degree of their hemerobicity, 

and thresholds of anthropogenic load on phytobiotic complexes 

have not been established. It was revealed that the degree of 

anthropogenic transformation of phytocomplexes is significantly 
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influenced by the genetic and physiological reactions of certain 

plant species in the process of their domestication [2]. Plants with 

the same genetic-physiognomic, rhythmic, biomorphological, 

ecological and other adaptive survival strategies react in a similar 

way to anthropogenic destruction of natural ecosystems [1]. 

Scientists distinguish 5 groups of vascular plants according to 

the degree of hemerobicity [1, 2, 27]: 

1) ahemerobes include plants that cannot withstand an

increased anthropogenic load (anthropophobes); 

2) oligohemerobes - species that withstand a slight

anthropogenic transformation (spontaneophytes); 

3) mesohemerobes - plants of forests, steppes, meadows,

recreational areas, which recover well under conditions of regular 

economic activity (hemiapophytes); 

4) euhemerobes - plants of transformed agricultural

landscapes, tolerant to strong anthropogenic impact. G.V. 

Kolomyets (2009) in the structure of the phytobiota of steppe 

anthropogenic ecosystems, depending on the adaptive 

specialization of plants, proposes to distinguish α-euhemerobes - 

low-specialized synanthropic species of anthropogenically 

disturbed edaphotopes and β-euhemerobes - segetal species 

associated with winter and spring crops (evapophytes, 

hemerophytes) [35]; 

5) polyhemerobes - plants of highly technogenically

transformed primary landscapes (apophytes, anthropophytes). 

According to the ecological potential of species adaptability, 

ahemerobes belong to extrastenotopic species, oligohemerobes are 

stenotopic, and mesohemerobes are hemistenotopic. 

Synanthropic species of transformed ecosystems of 

anthropogenically disturbed edaphotopes (α-euhemerobes) and 
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segetal species - weeds of certain types of synanthropic ecosystems 

(β-euhemerobes) are categorized as hemi-eurytopic species [35]. 

Plants of destroyed or completely destroyed primary edaphotopes 

growing in industrial, road, urban and residential areas 

(polyhemerobes) are classified as eurytopic species. It has been 

established that changes in the spectrum of the phyto-diversity 

structure of renewable phytocenoses in terms of the hemerobity of 

their components characterize the degree of anthropogenic 

transformation of natural ecosystems. In the first years of 

spontaneous restoration of ecosystems, the structure of the flora 

biotic community was dominated by euhemerobes and introduced 

species (hemerophytes) of anthropogenically disturbed landscapes 

and polyhemerobes of eco-technical ecosystems. On the basis of 

the projective cover, it is possible to calculate the coefficient of 

destructiveness of phytodiversity as the ratio of eu- and 

polyhemerobic species to oligohemerobic and mesohemerobic 

components. At the later stages of the restoration of plant 

communities in the structure of phytodiversity, the proportion of 

mesohemerobic hemi-eurytopic species increases. 

In 25 years, mesohemerobes (hemiapophytes) dominate in 

the structure of the florobiotic community and oligohemerobes are 

fixed, synanthropants are absent. The state of the natural ecosystem 

is characterized as reserve normal. Thus, the establishment of the 

ratio of different groups of plants in terms of the degree of 

hemerobity and the coefficients of destructiveness of phytobiotic 

communities helps to determine the degree of anthropogenic 

transformation of phytodiversity, to establish the permissible 

threshold of anthropogenic load, and to develop an effective 

strategy for the restoration and conservation of biodiversity. 
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Conclusions 

According to the results of ecological-coenotic analysis of 

phytocommunities of anthropogenically transformed territories it is 

established that the composition of coenoflora of vegetation of 

regions with different anthropogenic load is influenced by 

geographical, spatial, temperature factors. It was found that plants 

with the same genetic-physiological, biomorphological, ecological 

and other adaptive survival strategies respond equally to 

anthropogenic destruction of natural ecosystems. 

An important characteristic of the anthropogenic 

transformation of phytosystems of different geobotanical types is 

the spatio-temporal dynamics of regional parcial flora. According 

to the IBIS program, each plant is characterized by a certain range 

of sensitivity to anthropogenic influences. With the help of range 

scales on hemeroby and a set of species in the general spectrum of 

cenoflora, the level of singemerobia of parcial flora of the region is 

determined. Researchers distinguish 7 groups of plant groups in 

relation to the complex anthropogenic impact: agemerobes (a), 

oligohemerobes (o), mesohemerobes (m), β-eugemerobes (b), α-

eugemerobes (c), polyhemerobes (p), metagemerobes. 

It is outlined that systematic and strong anthropogenic load 

influences the increase of the level of synanthropization of parcial 

flora: in open biotopes the number of ruderal and xerophilous 

species increases in the spectrum of parcial flora. An important 

indicator of the magnitude of anthropogenic transformation of the 

territory is the index of synanthropization, which can be traced in 

the ratio of species-synanthropes and non-synanthropes. Thus, the 

study of the composition of various parcial flora in the ecological-

coenotic structure of urban flora will predict the dynamics of its 

development and preserve biological diversity. 
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ODDÍL 9. CESTOVNÍ RUCH 

§9.1 TOURISM RISK MANAGEMENT STRATEGIES

Introduction. Of particular importance today is the problem 

of increasing the number of internal and external threats to tourism 

security, which are becoming more destructive and less predictable. 

Risk analysis in tourism should begin with their identification. 

Unfortunately, in domestic practice, there is still no complete 

classification of risks in tourism and recreational design. 

Identifying a range of risks is a preparatory phase for solving the 

main task - ensuring the safety of tourism in tourism and 

recreational design [1]. 

The aim of the work is to study the problem of risks in 

tourism enterprises, effective risk management methods, and the 

impact of the COVID-19 pandemic on tourism. Accordingly, the 

object of research - the risks in world tourism and the subject of 

research - world tourism during the pandemic COVID-19. 

The scientific novelty of the study is to determine the main 

classification features and characteristics of risks in tourism, the 

study of world tourism during the COVID-19 pandemic, and the 

characteristics of risk management strategies caused by quarantine 

restrictions to improve the efficiency of management processes. 

The practical significance of the obtained results of the work 

is that the developed development models will contribute to the 

organization of the risk management process in tourism enterprises, 

which will improve their work and quickly overcome the 

consequences of the COVID-19 pandemic. 

The analytical method, methods of system analysis, and 

methods of direct structural analysis, as well as methods of 

generalization and systematization, were used in the research 
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process. A great contribution to the identification and study of 

problematic issues regarding risk management in tourism was made 

by scientists: I.T. Balabanov; K.V. Baldin; L.P. Vladimirova; HA. 

Taktarov and others [1; 2; 3; 7]. However, a set of scientific and 

practical problems related to the classification of risks in tourism, 

the basics of risk management and organization of the risk 

management process in tourism enterprises, their impact on 

economic development, remains insufficiently studied in foreign 

and domestic scientific literature. 

Presenting main material. Tourism is one of the sectors of 

the world economy that is closely linked to other sectors. Tourism, 

which is an open system, is influenced by both internal and external 

factors with direct and feedback. For the effective formation and 

development of tourism, it is necessary to take into account all the 

links that exist between tourism and the external environment. 

Taking into account these links is important for effective 

management in tourism and prevention of negative trends, both for 

tourism enterprises and the tourism industry in general and for the 

tourist region. This necessitates the analysis of the totality of risks 

associated with the tourism industry, the assessment of factors 

influencing the development of tourism, as well as the need to 

ensure forecasting the likelihood of risks and the magnitude of the 

consequences that they will lead to. 

The tourism industry - is a field of activity that is developing 

rapidly and covers many features inherent in other types of 

business. Like any other activity, tourism is associated not only 

with positive results (profit), but also with negative ones, which can 

carry the risk of monetary losses, ie risks. So in most 

In general, the risk is understood as the probability of losses 

or loss of income of the tourist enterprise. 

Risk   factors   can   be  managed using various measures that 
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allow to some extent to predict the occurrence of a risky event and 

prepare for it in advance. The effectiveness of risk management 

(risk) in the field of tourism is largely determined by the 

classification of risks, which allows determining the nature of the 

possible consequences. The classification of risks is understood as 

their differentiation into separate groups according to the criteria of 

achieving the set goals. Scientifically based classification of risks 

allows to clearly define the place of each risk in the general system 

and to create an opportunity for effective application of the 

corresponding methods and receptions of reduction of risks. 

Known types of risk classifications are mainly related to the 

financial aspect of tourism enterprises. Most of them reflect one or 

another feature of the activities of a single enterprise. At the same 

time, the risks that are manifested in joint activities (in the group of 

tourist enterprises) are often not taken into account [2]. 

The most common classification at present is the 

classification of risks according to the criterion of "possible 

outcome" (risk event), where risks are divided into: 

• net (they involve situations that involve only two scenarios:

either financial loss or lack thereof (but not gain); these include 

risks such as natural, environmental, political, transport and some 

commercial risks ( property, production, trade), an example of net 

risk may be the risk of loss or damage to real estate of a tourist 

enterprise, the main types of net risks associated with the operation 

of the business are the risks associated with property ownership and 

losses arising from at a loss, caused by property; risks can be 

divided by tourists into direct (to them the direct costs of property 

costs of the tourist enterprise) and arising from them (related to the 

costs incurred by the enterprise through the production tourist 

process or non-compliance with the partner); 
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• speculative risks (along with the probability of incurring

losses and winnings; speculative risks include financial risks that 

are part of commercial risks). 

Tourism enterprises are particularly characterized by the 

classification of risks depending on the sources of their impact. In 

this case, all the risks that are depicted by this criterion are divided 

into two major groups. 

The first group - external risks. These include risks that are 

not related to the functioning of the tourist, the use and 

development of its production potential, although they have a 

significant impact on the activities. Subjects that generate external 

risks and are diverse in their scale: nature; the government of the 

country; tourist region management bodies; governments of other 

countries, etc. 

Other risk groups include: 

• natural risks (the occurrence of such risks (floods,

earthquakes, etc.) today can not be prevented exactly before and 

completely due to the poor study of nature as an object, as well as 

causal links with the middle of it; these risks are not fundamentally 

related and do not depend on human activities, so it is almost 

impossible to avoid them; 

• political risks (related to the political situation in the tourist

region (country) and the activities of the state; for example, 

changes in the risks of legislation in the field of tourism (changes in 

licensing and certification of tourism market participants, in 

legislation relating to VAT in sphere of tourism, etc.) can lead to a 

significant change in the situation in the tourism market; the 

development of tourism enterprises and their domestic production 

potentials are also affected by changes in legislation that may lead 

to inflation, currency, deflationary risks, etc., which will lead to a 

decrease in purchasing power); 
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• inflation risk (occurs with age-related inflation; income is

depreciated in terms of real purchasing power faster than income 

growth; for tourism, the manifestation and increase of this risk can 

be detrimental, resulting in a decline in demand for travel services); 

• demand risk (the most typical type of risk that primarily

interests financial managers in the field of tourism; this risk 

includes both the solvency of the client and the competitiveness of 

the travel company; competition in the tourism market today is not 

expressed in lower prices for flights or ground service, it is 

necessary to adjust the technological processes, reducing these 

costs of tourism products, it is from this model of tourism business 

efficiency, while the company's specialization is the best 

management solution that reduces costs by up to 65%, the travel 

agency can focus on a particular segment of, and in a certain 

direction - the country. 

The second group - internal risks. These risks, which are 

manifested in the activities of the tourist enterprise, in the process 

of formation and use of its internal production potential. To a 

greater extent, they depend on management decisions. Unlike 

external risks, internal risks are easier to predict, implement 

measures, as well as methods for their forward. 

Internal risks include: 

• production risks (they are quite typical for the tourism

sector, and in connection with its rapid development (changes in 

technology, implementation of the results of STP, etc.) become 

relevant); 

• risk of lost profits (characterizes the impact of indirect

financial loss (loss of profit) as a result of the failure of the tourist 

enterprise of any measure, such as insurance, hedging, investing, 

etc.); 
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• selective risks (risks of incorrect choice of investment

method of the local society; for example, such risks include social 

risks (aggravation of the transport situation, aggravation of the 

criminogenic situation, etc.) [2]. 

Thus, risks in the field of tourism not only exist separately, in 

themselves but they are largely interconnected and form a system 

with strong and weak links, which can manifest itself in the form of 

a chain reaction, therefore, in the analysis of risks in the activity 

tourism enterprises and the development of their domestic 

production potentials should take into account the principle of their 

interconnectedness with the elements of the external environment 

and comprehensively assess management decisions, forecasting the 

development of the tourism sector as a single, integrated system. 

The problem of risks in the field of tourism necessitates their 

comprehensive assessment. It includes a forecast of the amount of 

damage that the risks may cause and the ranking of the risks 

according to the probability of their occurrence. Comparison of 

these two indicators (the number of possible losses and the 

probability of risk) allows you to build a hierarchy of risks on the 

priority of developing measures that help address and prevent them. 

One of the main options for reducing the risk of risks in the 

tourism industry is to forecast them. This is the most effective 

means of preparing for the future of management decisions in 

enterprises in the field of tourism. 

Forecasting is the prediction of a certain event. Its feature is 

the alternative in the construction of various indicators and 

parameters, which determines the different options for the 

development of the state of the tourist enterprise (object of 

management) on the basis of emerging trends. Forecasting in risk 

management is a development for the future of changes, both the 

state of the object as a whole and its elements. Today, there are 
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more than 20 different methods of risk forecasting in the economy. 

Each of them has its significant advantages and disadvantages, 

therefore, in practice, all forecasting methods can complement each 

other and be used together [2]. 

The most effective method of forecasting in tourism is the 

scenario method. It has a number of advantages and has virtually 

no disadvantages. The method of scenarios is one of the means of 

forecasting not only the development of a tourist enterprise but also 

the use of its potential in terms of overcoming the manifestation of 

possible negative trends (risks) in the financial aspect. This method 

combines both qualitative and quantitative approaches. The 

scenario is a model of the future, which describes the possible 

course of events, indicating the probability of their implementation. 

The scenario should indicate the main factors to be taken into 

account and the nature of their impact on the expected events. 

You need to make several alternative scenarios. After all, a 

scenario is a characteristic of the future in a potential forecast in 

general, and not one possible or desirable option for the future. 

However, in practice it is advisable to consider the most likely 

scenario as a baseline and on its basis to prescribe appropriate 

solutions, other scenarios should be considered as alternatives and 

planned in the event that the reality begins to approach one of these 

options, rather than the baseline. . Scenarios should be a description 

of events, evaluation of indicators and their dynamics. 

The scenario method in tourism has the following 

advantages: it is an effective means of overcoming traditional 

thinking; allows you to analyze the rapidly changing present and 

future. It should be emphasized that the scenario is not a simple 

forecast. It is a tool used to determine the types of forecasts that 

need to be developed to describe the future with sufficient 

completeness and take into account all the main factors. 
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Scenario forecasting at tourism enterprises in a market 

economy can provide: a better understanding of the situation in 

tourism and its evolution; assessment of potential risks; accounting 

for opportunities; the emergence of possible and expedient 

directions of tourist activity; increasing the level of adaptation to 

changed business conditions [2]. 

Therefore, it is important to consider the possible risks in 

combination with the identification of internal links between them. 

This will increase the accuracy of forecasting, allowing to 

determine the probability of their occurrence and the amount of 

damage they can cause to the tourism enterprise. 

This is especially true in the current context of the COVID-19 

pandemic, which appeared in Asia two years ago, the virus has 

spread to every continent except Antarctica, and today there are 

about 248 million cases of coronavirus and more than 5 million 

deaths worldwide. The first case of COVID-19 in Ukraine was 

recorded on April 4, 2020, and as of November 4, 2021, more than 

3 million cases and more than 74 thousand deaths were confirmed 

in the country. 

The COVID-19 pandemic has had significant consequences 

for communities around the world, with a devastating impact on 

travel and tourism. For 30 years, the World Travel and Tourism 

Council (WTTC) has been quantifying the economic impact of 

travel and tourism, emphasizing the importance of this sector to the 

global economy. The annual survey of 2021, which covers 185 

countries and economies, as well as 25 regions of the world, 

reveals the full scale and significance of the COVID-19 crisis for 

the sector in 2020. 

The impact of COVID-19 has highlighted the great 

importance and positive contribution of Travel & Tourism. This 

enables socio-economic development, job creation, poverty 
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reduction, prosperity, and significant positive social impact, 

including the provision of unique opportunities for women, 

minorities, and youth. The benefits of travel and tourism go far 

beyond its direct impact in terms of GDP and employment; with 

indirect gains spread throughout the ecosystem and supply chain 

links with other sectors. In 2019, travel and tourism were one of the 

largest sectors in the world, accounting for 10.4% of world GDP ($ 

9.2 trillion), 10.6% of all jobs (334 million), and was responsible 

for creating 1 of 4 all-new jobs worldwide. In addition, the costs of 

international visitors in 2019 amounted to 1.7 trillion US dollars 

(6.8% of total exports, 27.4% of world exports of services) [9]. 

As a result of COVID-19 and current restrictions on 

international mobility, the travel, and tourism sector has suffered 

losses of almost $ 4.5 trillion, and its global contribution to GDP 

has decreased by 49.1% compared to 2019 and reached only $ 4.7 

trillion. in 2020; compared with the fall in GDP of the world 

economy by 3.7%. Domestic visitor spending fell 45%, while 

international visitor spending fell an unprecedented 69.4%. 

In 2020, 62 million jobs were lost, leaving only 272 million 

jobs in the sector worldwide. This decrease of 18.5% was felt in the 

entire travel and tourism ecosystem, especially small and medium-

sized enterprises (SMEs), which account for 80% of all global 

companies in this sector [10]. 

The crisis caused by the pandemic will have serious 

consequences for Ukraine, the projected decline in GDP from April 

2020 in Ukraine will reach 7.7%. There are quite different 

estimates for the further recovery of the global economy - from a 

V-shaped scenario, which provides for economic recovery in 2019

in 2022, to a longer recovery and even a long-term recession.

Tourism is one of the sectors of the world economy that has

suffered  the  most from restrictions on movement, and the aviation
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situation is particularly difficult. 

Governments responded immediately to the need to minimize 

the economic consequences of the COVID-19 pandemic, based on 

two general approaches to managing the situation: the first 

approach is to provide affordable credit lines for businesses, and 

the second - to delay the payment of debts and taxes [6]. 

The impact of the crisis is being felt throughout tourism, and 

a common approach is needed to open and revitalize destinations. 

Travel businesses and workers receive support from governments, 

however, many businesses have been forced to close down. To 

address the effects of the COVID-19 pandemic, governments are 

focusing on the following: 

• Phasing out travel restrictions and working with businesses

to provide liquidity support, apply new medical protocols for safe 

travel, and help diversify their markets. 

• Restoring the confidence of travelers and stimulating

demand for new safe tourism products, information applications for 

visitors, and campaigns to promote domestic tourism. 

• Preparation of comprehensive tourism recovery plans to

rebuild areas, encourage innovation and investment, and rethink the 

tourism sector. 

These actions are essential, but the successful recovery of the 

tourism economy and the establishment of businesses require 

coordinated action by the government, business, and the health 

sector, as tourism services are highly interdependent. Coordination 

mechanisms to support businesses, especially small and medium-

sized businesses, need to be further strengthened. Particular 

attention should also be paid to their most vulnerable areas in the 

recovery phase [8]. 

During the development of recovery plans, governments 

identified the following priorities: 
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• Rethinking the tourism sector. The crisis provides an

opportunity to rethink activities in the tourism sector for its 

sustainable development in the future. There is a need for political 

intervention to address pressing issues in the field, in particular, to 

ensure the dispersal of tourist flows in space and time for the safety 

of tourists and to promote key priorities such as promoting new 

business models, such as digitization or digitalization. business. 

The latter will be key in the post-crisis scenario when social 

distancing will still be relevant and tourists will avoid crowded 

places. 

• Restoration of tourist destinations and tourist

infrastructure. Support and rehabilitation measures should be 

comprehensive in all areas covering tourism. Accessibility, 

communication, and transport should be high on the agenda, as 

should accommodation and food, resorts, travel associations, and 

travel companies. Work on the development of strong and dynamic 

trends have been destroyed over the years during the pandemic and 

restoring this is an urgent need to support the local economy. 

• Innovation and investment in tourism. Governments must

provide opportunities to revitalize tourism and innovate. In 

addition, the investment will be needed to make adjustments to 

meet the health and expectations of visitors in the first phase of 

recovery and in the long run. Some countries have also introduced 

measures to support innovation in SMEs (small and medium-sized 

enterprises) to ensure stronger long-term economic sustainability. 

Travel companies will also need to adjust their offer to respond to 

changes in travel rules [6]. 

When COVID-19 stopped global tourism, millions of 

quarantined people searched for information on culture and tourism 

using online resources while at home. During this period, culture 

became even more necessary, and the demand for virtual access to 
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museums, heritage sites, theaters, and performances reached 

unprecedented levels. With more than 80% of UNESCO World 

Heritage sites closed, millions of cultural professionals are at risk. 

Therefore, tourism should contribute to the survival of the cultural 

sphere, it should strengthen the cultural identity and branding of 

tourist destinations. Despite all the challenges, the tourism and 

culture sectors must jointly develop and diversify proposals, attract 

new audiences, develop new skills, and support the world's 

transition to new conditions. 

The following recommendations for overcoming the crisis 

caused by the COVID-19 pandemic, prepared by the Department of 

Ethics, UNWTO Culture and Social Responsibility in collaboration 

with its international partners, cultural and tourism professionals: 

1. The transition from quantity to quality. Success in

tourism has traditionally been measured by statistics that show the 

number of visitors, while quality indicators were less important. 

The joint renewal of tourism and culture must align sustainability 

policies, new priorities with new benchmarks, and specific 

marketing strategies. 

2. Diversify the products of cultural tourism. Tourism

products must be targeted at new markets and the specific needs of 

tourists, whose interests and priorities may change after the 

COVID-19 crisis, in particular the development of cultural tourism, 

which will need special support, to survive. The development of 

cultural tourism will contribute to the enrichment of the identity of 

countries and the revival of tourism in general. Also, it is necessary 

to develop proposals for cultural tourism to encourage international 

tourists, the restoration of which will be more difficult than 

domestic. 

3. Strengthen community participation for domestic

tourism development. Involving the population in the reproduction 
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and enrichment of the local tourism product will be of strategic 

social and economic importance. The role of local communities 

will be extremely important to ensure the safety of tourists. 

Restoring the confidence of domestic consumers will accelerate the 

first stage of the resumption of tourism. 

4. Promote the development of cultural tourism,

entrepreneurship, and innovation. Renewal will require innovation 

in SMEs, especially to empower women, youth, and the local 

population. COVID-19 will have a strong impact on these groups, 

as their economies are often informal, especially in developing 

countries. Their socio-economic situation will improve by 

consolidating access to markets and inclusion in the supply chain of 

cultural tourism. The transition from the informal economy to the 

formal economy will benefit many communities and states. 

5. Make cultural tourism accessible to all. The

accessibility of cultural institutions, products, and services should 

be improved to better meet the needs of people with disabilities, the 

elderly, and families with young children [4]. 

Since the pandemic, tourism priorities have changed 

significantly. The main task is to make tourism a significant part of 

the state's economy. Therefore, countries rely on tourism 

marketing, the development of public-private partnerships, 

attracting domestic and foreign investment in the development of 

tourism infrastructure. Tourism development is the creation of a 

country's brand, which is important in two aspects: both the 

formation of a culture of travel among domestic tourists and the 

creation of a positive image for international markets, providing 

conditions that allow you to travel safely and comfortably. 

Conclusions. According to the results of the study, it is 

obvious that there is a need to develop a functioning system that 

would cover all the variety of forms and methods of ensuring the 
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safety of tourists, based on a risk-oriented approach. Thus, the risk 

management of tourism activities can be carried out using various 

methods to predict the occurrence of the risk and take measures to 

reduce it and minimize the consequences. 

The global crisis caused by the coronavirus pandemic has 

radically changed the tourism industry around the world, so there is 

a need for political intervention to address pressing issues, 

including dispersing space and time in tourist flows for the safety 

of tourists and promoting key priorities such as encouraging new 

business models, for example, digitalization or digitalization, which 

is the basis for the development of modern tourism business. 

However, the successful recovery of the tourism economy and the 

establishment of businesses require coordinated action by the 

government, business, and the health sector, as tourism services are 

highly interdependent. 
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§9.2 WOMEN’S EMPLOYMENT AND PARTICIPATION IN

TOURISM: COMPARATIVE PERSPECTIVES 

Introduction.  According to the “Economic Impact Report 

2019” by the World Travel Tourism Council (WTTC) [1], the 

tourism sector provides 101 million jobs worldwide, amounting to 

3,4% of all jobs and 10% of the global economy. Taking into 

account all jobs indirectly related to tourism, this sector provides 

one in eleven jobs – and rising: experts estimate 24 million 

additional jobs to be created in tourism until 2023. Women are 

strongly represented in the tourism labour market. In many 

countries, the employment rate of women in tourism is above the 

average rate in other sectors.  

However, many women are employed in service (which is 

often low-paid) and in administration and they are often poorly 

qualified. Women are underrepresented in management and in 

higher positions, as shown by the UNWTO/UN Women “Global 

Report on Women in Tourism” (2020) [2].  

Global tourism suffered its worst year on record in 2020. 

With international arrivals dropping by 74% in 2020, destinations 

worldwide welcomed 1 billion fewer international arrivals than in 

the previous year, due to an unprecedented fall in demand and 

travel restrictions. The collapse in international travel results in an 

estimated loss of USD 1.3 trillion in export revenues. The crisis has 

put between 100 million and 120 million direct tourism jobs at risk, 

many of them in small and medium-sized enterprises [4].  Due to 

the evolving nature of the pandemic, many countries are 

reintroducing stricter travel restrictions. These include mandatory 

testing, quarantines and in some cases a complete closure of 
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borders, all weighing on the resumption of international travel. The 

gradual rollout of a COVID-19 vaccine is expected to help restore 

consumer confidence, contribute to the easing travel restrictions 

and normalize travel in the year ahead [5]. 

Women, who make up the majority of the tourism workforce 

(54%)[6],  have felt the economic shock to the tourism sector 

caused by COVID-19 more acutely and quicker than their male 

counterparts. In tourism, women are often concentrated in low-

skilled or informal work, which affords them less access to social 

protection and puts them in a precarious position during a global 

pandemic.  

Statement of the main material. In 2010, UN Women and 

the UN Global Compact launched the “Women’s Empowerment 

Principles” (WEPs) [7]. Subtitled “Equality Means Business”, 

these principles aim to raise the awareness of businesses in 

particular. The WEPs comprise seven principles to empower 

women at work, on the labour market and within society: establish 

high-level corporate leadership for gender equality; treat all women 

and men fairly at work – respect and support human rights and 

nondiscrimination; ensure the health, safety and well-being of all 

women and men workers; promote education, training and 

professional development for women; implement enterprise 

development, supply chain and marketing practices that empower 

women; promote equality through community initiatives and 

advocacy; measure and publicly report on progress to achieve 

gender equality [7].  

The platform “Gender Responsible Tourism” aims to 

empower   women   in   tourism   worldwide.   The programme was 

 launched in 2013 with the presentation of “The Six Pillars of 

Gender Responsible Tourism” [8] within the World Tourism 
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Market. The focus is on raising the awareness for quality and 

quantity of women’s work in tourism, fair labour conditions and 

fair  wages, and participation and promotion of women in executive 

positions.  

Gender Responsible Tourism relies on communication: it 

displays Good Practice examples, puts projects from real life in the 

focus and thus enables others to implement such projects as well. 

“We want more tourists to visit places where women are 

deservedly the ones who receive them, sell artisan products, cook, 

offer tours, educate them about their culture, manage, and are 

involved in decision making at all levels of tourism processes” [9] 

– this is the vision of GRT, as it can be found on their website.

In 2018, women continue to represent a large proportion of 

the tourism workforce (54%), remain concentrated in low-level 

employment and are poorly represented at higher professional 

levels. This means that, although women’s participation in tourism 

is significant, the overall quality of their participation remains poor. 

The pay gap has not been bridged – women in tourism in 2018 

continue to earn less than men [8]. As in all sectors, gender 

inequality remains a key challenge for tourism employment. The 

detailed case studies highlight the kinds of measures that have been 

taken to address these problems and promote decent work for 

women in tourism. 

Around the world, tourism remains a women-dominated 

sector. This researches finds that 54% of people employed in 

tourism worldwide are women. Based on these figures the total 

female workforce for these 157 countries is 54% (see table 1) [9]. 
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Table 1 

 Number and percentage of persons employed by sex  

in accommodation and food services activities, 2018 

Region 

Number 

of 

countries 

included in 

the sample 

Number 

of persons 

employed 

(× 1,000) 

Number 

of women 

employed 

(× 1,000) 

Female 

workers 

(%) 

Americas 33 28,040 16,034 57 

Africa 37 6,602 4,881 69 

Asia and 

the Pacific 
29 58,669 31,047 53 

Europe 45 16,264 8,580 53 

Middle 

East 
13 2,897 310 9 

World 157 112,500 60,867 54 

Sources: [9]. 

The finding broadly reflects the International Labour 

Organization’s 2013 estimate that women account for between 60% 

and 70% of the tourism labour force [8]. This finding underscores 

the potential of tourism as a key sector for promoting gender 

equality and women’s empowerment. More detailed information is 

available from the countries which provide sex-disaggregated data 

to UNWTO.  

Table 2.2 shows that the share of women employees in the 

broader economy is lower than 50% across some countries for 

which sex-disaggregated data is available. However, in five of 

these countries – Canada, the Czech Republic, San Marino, 

Slovakia and Slovenia – women represented over 50% of tourism 

employees [8]. This could indicate that tourism provides greater 

opportunities for employment for women than in the broader 

economy. It could also indicate that there is a greater proportion of 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

409 399

women-dominated occupations available in the tourism sector than 

in the broader economy.  

Table 2 

Comparison of UNWTO data on employees in tourism 

 by sex with ILOSTAT data on overall employees by sex, 2018 

Country 
UNWTO 

region 

Women 

employees in 

tourism (%) 

Women 

employees in 

the broader 

economy (%) 

Differential 

(%) 

Czech 

Republic 
Europe 55.0 46.1 8.9 

Slovenia Europe 54.2 48.3 5.9 

Canada Americas 51.4 49.4 2.0 

Slovakia Europe 51.0 47.2 3.8 

Austria Europe 48.2 48.5 -0.4

United 

Kingdom 
Europe 47.5 49.4 -2.0

Mozambique Africa 46.7 21.1 25.5 

Hungary Europe 46.7 47.5 -0.9

Sierra Leone Africa 45.7 26.2 19.6 

Brazil Americas 45.7 45.5 0.2 

Spain Europe 41.9 47.8 -5.9

Greece Europe 41.1 45.0 -3.9

Uruguay Americas 39.0 47.0 -8.0

Congo Africa 33.3 19.8 13.5 

Tajikistan Europe 30.0 34.9 -4.9

State of 

Palestine 
Middle East 9.0 49.5 -40.4

Egypt Middle East 2.1 16.9 -14.8

Sources: [7; 9]. 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

410 

While in some countries, the share of women’s employment  

in tourism roughly mirrors the share of women’s employment in the 

broader economy, in others there are sizeable differences. For example, 

according to the most recent available data for the State of Palestine, 

women account for just 9% of tourism employees, although they make 

up 49.5% of workers in the broader economy [9]. This indicates that 

factors beyond women’s broader participation in employment 

accounts for their concentration, or lack thereof, in tourism. These 

factors could include, among others, the importance of tourism to 

the economy; a country’s macroeconomic, legal and policy 

environment; the proportion of persons employed by occupational 

status; and the level of informal employment in tourism [10]. 

European Union (EU28) data allows for a more detailed 

breakdown. As shown in figure 1, women make up 58.5% of all 

employees in selected tourism industries in the EU, compared to 

40.8% in services and 35.8% in the non-financial business 

economy. The figures are even higher for accommodation and 

travel agencies/tour operators, at 60.2% and 63.9% respectively. At 

the time of producing the report, 2014 was the latest year with 

available EU data covering ‘selected tourismindustries’. The EU 

defines tourism differently to UNWTO and such data is collected 

periodically, not annually [5]. The majority of tourism workers 

around the world, on average, are under 35 years (half are 25 or 

under) and migrant workers make up a large share of workers in 

this sector [5]. As the International Labour Organization notes, 

“tourism also serves as a first entry point to the world of work, 

especially for women, youth, migrant workers and rural 

populations in developing and least developed countries”[9].  
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Fig. 1 Characteristics of employment in tourism, EU28,  

share of employed women (%)Eurostat (2018) 

Sources: [5] 

The Global Entrepreneurship Monitor defines 

entrepreneurship as “Any attempt at new business or new venture 

creation, such as self-employment, a new business organization, or 

the expansion of an existing business, by an individual, a team of 

individuals, or an established business” [12].  

The researches found that 36.08% of employers in the hotel 

and restaurant sector were women – a significantly higher 

percentage than in the broader economy (21.95%) [12]. The first 

edition of the Global Report argued that tourism offered strong 

opportunities for women entrepreneurs in certain world regions 

based on their significant representation among hotel and restaurant 

employers, such as in Latin America.  

In the past eight years, it has been clear that entrepreneurship 

provides opportunities for gender equality and women’s 

empowerment. However, these benefits are not automatic. They 

require interventions at the public and private levels to create the 

kind of environment that favours women’s economic 

empowerment through tourism entrepreneurship. Recent research 

on gendered tourism entrepreneurship reveals a number of patterns. 
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For instance, tourism entrepreneurship can sometimes be less 

beneficial for women than it is for men, as research on handicraft 

production in Turkey illustrates [13].  

Yet gender-related constraints to women’s entrepreneurship 

in tourism persist, including discriminatory laws, cultural 

constraints and burdensome business regulations in many countries 

continue to prevent women from working on, or starting, their 

tourism businesses. Tourism as a sector offers women considerable 

options for entrepreneurship that do not require heavy start-up 

financing [8].  

However, challenges are still posed by women’s limited or no 

access to collateral, financing and markets to start or grow a 

tourism business.18 Women’s tourism entrepreneurship is also held 

back by a lack of access to technology, information, business skills, 

education and training [10].  

As noted above in the case of employment in general, 

inequalities in tourism entrepreneurship are more pronounced when 

issues such as race, ethnicity and migration are considered, given 

the intersectional inequalities faced by migrants and women from 

marginalized socioeconomic groups [11].  

The trends in tourism mirror the clear gender gap in 

entrepreneurship overall. The World Bank Group finds that – 

around the world – gender discrimination in laws and regulations 

continue to prevent women from entering the workforce or starting 

a business. On average, a typical economy only gives women three-

quarters the rights of men, which negatively impacts women’s 

entrepreneurship [14].  

Women entrepreneurs, particularly in developing countries, 

are concentrated in low productivity and informal sectors. As these 

sectors are characterized by limited growth, women entrepreneurs 

are unable to grow from micro and small enterprises into medium-
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sized or large productive businesses [15]. Women are less likely to 

own their own businesses; and when they do, it is harder for them 

to access financing to expand.  

The International Finance Corporation (IFC) estimates 70% 

of women-owned small and medium enterprises are ‘un-served or 

underserved by financial institutions’, causing a credit gap of USD 

285 billion [24]. This is a major problem. As the World Bank 

argues, “unlocking the potential of female entrepreneurs would lift 

millions out of poverty, create jobs, increase incomes, and have 

important spill over effects that lead to greater economic, social, 

and household-level outcomes” [25]. 

According to the International Labour Organization, “Self-

employment jobs are those jobs where the remuneration is directly 

dependent upon the profits (or the potential for profits) derived 

from the goods or services produced (where own consumption is 

considered to be part of the profits)[16].  

Make key information available to all. A substantial divide 

persists between women and men and between girls and boys in 

Internet access and use. Tourism should be part of the solution to 

enable women’s access to the Internet, which is often limited due to 

illiteracy, financial or domestic concerns. When women and girls 

have access to the Internet and the skills to use information and 

communications technologies, they have the opportunity to start 

new tourism businesses, sell products to new markets, find better-

paid jobs and access education as well as health and financial 

services [17].  

Taking into account the digital gender divide, information on 

COVID-19 aid and recovery packages for the tourism sector should 

be disseminated through a variety of communication channels, and 

should especially target mothers, youth and older women. Ensure 

women in tourism’s access to affordable, quality and equitable 
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healthcare, including sexual and reproductive healthcare. The 

health of women and girls is of particular concern because in many 

destinations they are disadvantaged by discrimination rooted in 

sociocultural factors [18].  

Measures taken to facilitate access to healthcare must include 

provisions that cover vulnerable women, including migrants or 

seasonal workers, who face precarious working conditions in many 

tourism destinations. Develop gender-responsive policies for post-

COVID-19 tourism Engage in effective gender-mainstreaming. It is 

a strategy for making the concerns and experiences of women, as 

well as of men an integral part of the design, implementation, 

monitoring and evaluation of policies and programmes in all 

political, economic and societal spheres, so that women and men 

benefit equally, and inequality is not perpetuated [8].  

Governments, national tourism administrations, the private 

sector and women’s grassroot organizations should develop 

targeted capacity building programmes on IT skills, soft skills, 

networking and high-level training for women’s career progression. 

The training becomes more effective when gender-equality and 

gender-sensitivity training are made available to tourism policy-

makers, managers and employees. Foster academic education in 

tourism.  

Conclusions. Women occupy a significant position in the 

tourism industry worldwide. The capacity of tourism to empower 

women socially, politically, and economically is particularly 

relevant in developing regions where women may face the greatest 

hardships and inequalities. This report highlights the important role 

that tourism plays in challenging cultural stereotypes, empowering 

women politically and economically, and providing income-

generating opportunities for women. The case studies demonstrate 

the potential of tourism to stimulate domestic business 
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opportunities, to provide opportunities for technical assistance, and 

to help women recover from times of crisis. 

Formal employment in tourism provides greater economic 

security, increased social status, and improved standard of living 

for women and their families. Increasing the proportion of women 

in formal tourism employment will require: increasing awareness 

of the important economic role that women play in the tourism 

industry; strengthening legal protection for women in tourism 

employment; making greater efforts to implement minimum wage 

regulations and equal pay laws; creating greater social acceptance 

of women in business; encouraging women in business to form 

associations and cooperatives that can lobby government on behalf 

of women workers; strengthening lobbying for safe and healthy 

working environments for women in tourism;  implementing 

maternity leave requirements, flexible hours, work-from-home 

options, and arrangements for childcare;  improving the monitoring 

of women in tourism, particularly by job title, wage, and benefit 

level.  

Recommended actions for the private sector: develop 

programmes to assist women to advance their careers and progress 

to leadership roles; create policies to ensure a safe working 

environment for women.  

Recommended actions for public sector and tourism policy-

makers: develop awards and recognition for tourism companies that 

have advanced women and provide a woman-friendly work 

environment; assist hotels and restaurants to develop linkages with 

local food producers; provide incentives to tourism operators 

buying and using local products; develop a “women in tourism” 

code of practice that covers working conditions, equal employment 

opportunities, and career pathways for women; improve the 

monitoring and reporting of women’s occupations, wages, and benefits 
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ODDÍL 10. LÉKAŘSKÁ VĚDA 

§10.1 MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF

THE CEREBELLUM OF THE DOMESTIC DOG 

Introduction. Particular interest in the nervous system is due 

to its various functions and properties: perception and conduction 

of nerve impulses [1], transformation, generation, energy storage of 

various species and environmental information [2], as well as its 

ability to excite, inhibit and processes of synthetic and analytical 

order [3], trophic function [4, 5, 6, 7]. 

One of the universal properties of the nervous system of 

humans and animals, which ensures the adaptation of the organism 

to changing environmental conditions, is its plasticity [8, 9]. The basis 

for maintaining a dynamic balance between the environment and the 

organism is the interaction of heredity, environment and natural 

selection, which leads to a large diversity of variations in the 

manifestation of physiological, biochemical, morphological 

characteristics. The nervous system, influencing the formation of the 

adaptive response, itself undergoes significant changes [10, 11, 12]. 

The cerebellum is an organ of adaptation of the body to 

overcome the basic properties of body weight, mass and inertia, 

maintaining muscle tone, posture and balance [13]. It is the center 

of reflexing coordination of muscle contractions, which are 

responsible for maintaining balance [14] both in a standing position 

(static balance) and during movements (kinetic balance). This is a 

complex suprasegmental center, which is not only the main organ 

of the motor system of the body but also receives afferent auditory 

information [15]. The cerebellum is an organ that regulates 

neuromuscular activity, participates in the regulation and correction 
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of motor  functions  [16]  and is involved in the regulation of higher 

nervous activity [17]. 

The cerebellar cortex is an organ that has the same structure 

throughout its interval; the nature of the function of the cerebellar 

cortex (throughout) is the same. However, different parts of the 

cerebellar cortex and, accordingly, its different nuclei are 

associated with the regulation of the function of different parts of 

the body muscles [18, 19]. 

Individual areas of the cortex of each hemisphere of the 

cerebellum are connected to other areas of the same hemisphere by 

bundles of arcuate fibers forms. These associative systems of the 

cerebellum connect both adjacent and fairly distant parts of the 

cortex of the hemispheres. 

The white matter of the cerebellum forms the conduction 

pathways. It contains the nuclei of the cerebellum (subcortical) [20]. 

Thus, analyzing the results of scientific data from the 

literature on the general characteristics and importance of the 

nervous system in highly organized animals and humans, we can 

declare without a doubt that the nervous system is a holistic 

morphological and functional set of different interconnected 

nervous structures. organs, coordinates and innervates their 

activities, uniting the body into a single whole, and communicates 

with the external and internal environment. 

Therefore, we conducted histological methods to study the 

morphology of the cerebellum of adult dogs, which clarified the 

features of the histo- and cytostructure of the organ. 

Presentation of the main material. Scientific work is a 

fragment of the complex scientific program of the department on 

"Marker signs of development of immunogenesis and nervous 

system of vertebrates in onto- and phylogeny" (state registration 

number – № 0120U102370). 
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Morpho-histological studies were conducted at the 

Department of Anatomy and Histology, Laboratory 

Pathomorphology, Faculty of Veterinary Medicine, Polissya 

National University. 

During research in neurology followed the basic rules of 

good laboratory practice GLP (1981), the provisions of the 

"General ethical principles of animal experiments", adopted by the 

First National Congress of Bioethics (Kyiv, 2001). The whole 

experimental part of the study was conducted in accordance with 

the requirements of the International Principles of the European 

Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for 

Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1986), the 

Rules for Working with Experimental Animals. "On measures to 

further improve the organizational forms of work with the use of 

experimental animals" and the relevant law "On protection of animals 

from cruel treatment" (№ 3447-IV from 21.02.2006, Kyiv) [21]. 

The following research methods were used during the work: 

clinical and anatomical – for preparation of the cerebellum and 

determination of body weight and cerebellum weight of animals; 

histological – to assess the microscopic structure of the cerebellum 

of animals at the cellular and tissue levels; neurohistological – to 

detect the neurofibrillary apparatus and basophilic substance in 

nerve cells; morphometric – to establish the absolute (volume-

weight) and relative indicators of the body; statistical – to process 

digital data to determine the reliability of changes in indicators. 

To determine the absolute mass of the organ, the prepared 

and removed from the body cerebellum, immediately after 

slaughter of animals, weighed on electronic scales RADWAG PS-

1200 with an accuracy of 0.1 g. Measurements of the organ were 

performed with a caliper with an accuracy of 0.1 mm. 

For   histological   examinations,  the  newly selected material 
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was immediately fixed in a 10% cooled aqueous solution of neutral 

formalin and Carnoy's liquid, followed by rapid pouring into 

paraffin according to the scheme according to the generally 

accepted method [22, 23]. 

To find out in detail the general characteristics of the 

cerebellum, the state of its microscopic structure, cell morphology, 

morphometric studies, serial paraffin sections were made, followed 

by staining them after deparaffinization with hematoxylin and 

eosin.  

The presence, localization and structure of basophilic 

substance in neuroplasm, nerve cell nuclei and neuroglia cells were 

studied on sections after staining with toluidine bruise by the 

Nissl`s method. 

The cytoarchitectonics of the cerebellum, the shape and cell 

typing of neurons, the state of the neurofibrillary apparatus, the 

nature of the processes were studied on impregnated preparations 

with silver nitrate according to Bilshovskym-Gross and Ramón-y-

Cajal. 

Quantitative morphometric methods of research [22, 23] were 

used to obtain objective criteria of the structural organization of the 

studied organ, which were performed by light microscopy under 

the Biolam-Lomo microscope. Measurements of the thickness of 

the molecular, ganglionic and granular layers of the cerebellar 

cortex of domestic animals, the linear parameters of the 

cerebellum, neurocytes and their nuclei were performed with an 

ocular micrometer. 

Microphotography of histological specimens was performed 

using a Micros MS-50 microscope with a built-in CAM V200 

video camera connected to a personal computer and an MBS-10 

microscope with a Canon digital camera. 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

423 413

The  results of morphometric studies were  varied-statistically 

processed on a personal computer using the computer program 

"Excel" from the package "Microsoft Office 2003". The arithmetic 

mean (M), the statistical error of the arithmetic mean (m), the 

standard deviation (δ) were determined. The reliability of the 

difference between the arithmetic mean of the two variation series 

was determined by the Student-Fisher reliability criterion (td), for 

which the Student's table was used [22]. The difference between 

the two values was considered significant at P < 0.05; 0.01; 0.001. 

Presenting main material. The cerebellum of a domestic 

dog is located under the occipital areas of the cerebral hemispheres, 

dorsally from the varoli bridge and medulla oblongata. It lies in the 

posterior cranial fossa. 

It distinguishes between three-dimensional lateral lobes, or 

hemispheres, and the middle narrow part between them, the worm. 

At the anterior edge of the cerebellum is the anterior lobe, which 

covers the adjacent part of the brain stem. At the posterior edge, 

there is a narrower posterior lobe that separates the hemispheres 

from each other (Fig. 1). 

The surface of the cerebellar cortex has convolutions 

separated by deep transverse grooves and fissures. The worm is 

divided into anterior (cranial), middle and posterior (caudal) lobes 

by two main slits. 

According to our research, the absolute mass of the 

cerebellum of a domestic dog is 8.48 ± 0.21 g. The length of the 

cerebellum is 15.4 ± 0.04 mm. 
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Fig. 1. Macroscopic structure of the cerebellum of a 

domestic dog: a – worm;  

b – lateral part of the cerebellum. Macromreparate. 

Microscopically, the cerebellum consists of gray and white 

substances. The surface of the cerebellum is covered with a layer of 

gray matter that makes up the cerebellar cortex and forms narrow 

convolutions (of various shapes) – the leaves of the cerebellum, 

which are separated from each other by furrows. The white matter 

of the cerebellum is in the center in the form of a tree branch, and 

each leaf (gyrus) of the cerebellum is a thin layer of the white 

matter covered with bark (gray matter) (Fig. 2). 
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There are three layers in the cortex: outer – molecular, middle 

– layer of pear-shaped neurons (ganglionic) and inner – granular.

The molecular layer contains neurons of two main types: basket,

axons which cover the bodies of Purkinje cells, and stellate, whose

axons form synapses with dendrites of Purkinje cells, as well as a

significant number of nerve fibers.

Fig. 2. Frontal section of the histological preparation of the 

cerebellum domestic dogs: a – gray matter; b – white matter ("tree of 

life"); c – gyri of gray matter; 

d – cracks (furrows) of the cerebellar cortex. Bilshovskym-Gross. × 10. 

Basket neurons in a domestic dog are the superficial third of 

the molecular layer. These are irregularly shaped small cells. 

Stellar  neurons  lie  above  the basket ones, among which we 
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have singled out two types: large and small neurons. The latter are 

small stellate neurons, provided with thin short dendrites and 

weakly branched axons that form synapses on the dendrites of pear-

shaped cells. Large stellate neurons, in contrast to small ones, have 

long and strongly branched dendrites and axons. Axon branches 

connect to dendrites Purkinje pear-shaped cells and are part of the 

so-called baskets. 

The ganglion layer is formed by large pear-shaped neurons 

(cells Purkinje), located in the middle layer in a row. They are 

characterized by a developed tree of dendrites, clearly arranged 

perpendicular to the curls of the cerebellum. Therefore, their shape 

is in the plane through which are dendrites, pear-shaped, and in the 

perpendicular plane – spindle-shaped. 

On sections of the cerebellum stained with toluidine bruise, 

neuroplasm Purkinje's cerebellar nerve cells contain distinct and 

evenly spaced depths of basophilic matter smaller or larger 

granularity, as evidence of the development of their protein 

synthesis apparatus (Fig. 3). 

The volume of Purkinje cell perikaryons in a domestic dog is 

3361.65 ± 525.62 μm3. The average volume of the nucleus in a 

domestic dog is 115.17 ± 8.01 μm3. The nuclear cytoplasmic ratio 

is equal to 0.034 ± 0.005. 

The granular layer of the dog's cerebellar cortex is very rich 

in neurons, it is formed by grain neurons and stellate neurons (cells 

Golgi). 
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Fig. 3. Frontal section of the histological preparation of the 
cerebellum dogs – Distribution of chromatophilic substances in 
Purkinje cells cerebellum of a domestic dog: a – purkinje cells;      
b – cytoplasmic chromatophilic substance; 
c – nuclei of gliocytes. Nissl. × 400. 

Unlike Purkinje cells, grain cells are one of the smallest and 

at the same time numerous neurons in the brain. Grain cell axons 

rise in the upper molecular layer of the cerebellar cortex and in it 

T-similarly divided into two branches, oriented parallel to the

surface of the bark along the convolutions of the cerebellum. These

parallel fibers intersect the branches dendrites of many Purkinje

cells and form with them and dendrites basket-shaped stellate

neurons synapses.
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The second type of cell of the granular layer of the 

cerebellum is large brakes stellar neurons. There are two types of 

such cells: short and long axons. Neurons with short axons (Golgi 

cells) lie near the ganglion layer. Their branched dendrites 

propagate in the molecular layer and form synapses with parallel 

fibers - axons of grain cells. Axons are directed into the granular 

layer to the glomeruli of the cerebellum and end in synapses at the 

terminal branches of dendrites of grain cells proximal to synapses 

moss-like fibers. 

Morphometric studies revealed different layer thicknesses 

cerebellum of a domestic dog. This indicator is the largest granular 

layer – 262.1 ± 12.48 μm (45.9 %), it is slightly smaller in 

molecular – 257.25 ± 7.47 μm (45.1 %) and the smallest – 51.3 ± 

2.07 μm (9 %) in the ganglion. The average thickness of the 

cerebellar cortex in dogs is equal to 570.65 ± 2203 μm. 

White matter consists of axons of nerve cells entering the 

cerebellum, and axons of Purkinje cells going to deep nuclei of a 

cerebellum. Afferent fibers entering the cerebellar cortex are 

represented by two species – moss-like and so-called liana-like 

fibers. 

Clusters are also found in the white matter of the cerebellum 

multipolar neurons that form nuclei – toothed, cortical, and 

spherical and the core of the tent. 

Conclusions. 

1. The scientific work provides a theoretical generalization

and a new solution to a scientific problem that manifests itself in 

the establishment features of the macro-and microscopic structure 

of the cerebellum of a domestic dog. 

2. In a domestic dog, the cerebellum is located in the

posterior cranial fossa dorsally from the medulla oblongata and 

caudally from the cerebral hemispheres and plates of the roof of the 
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midbrain. It has three-dimensional side lobes (hemispheres) and the 

middle narrow part located between them – a worm. The anterior 

edge of the cerebellum contains the anterior lobe, the posterior – 

more narrow, posterior lobe separating the hemispheres from each 

other. The surface of the cerebellum is collected in numerous 

folded lobes and convolutions, separated from each other furrows. 

3. According to our histological studies of the cerebellum

domestic dog in cross-section consists of gray and white 

substances. The gray matter of the cerebellum is superficial and 

forms its cortex. In gray substance of the cerebellum distinguish 

three layers of cells: molecular (external), ganglionic (middle) and 

granular (inner). White matter is in the center. In the latter also find 

clusters of multipolar neurons that form nuclei - toothed, cortical, 

and spherical and the core of the tent. 
4. According to organometric studies, the absolute mass of

the cerebellum of a domestic dog is 8.48 ± 0.21 g. The length of the 
cerebellum is equal to 15.4 ± 0.04 mm. According to the results of 
our work morphometric analysis revealed the different thickness of 
the layers of the cerebellar cortex pet dog. Yes, the largest figure is 
inherent in the grain layer – 262.1 ± 12.48 μm (45.9 %), it is 
slightly smaller in the molecular – 257.25 ± 7.47 μm (45.1 %) and 
the smallest – 51.3 ± 2.07 μm (9 %) in ganglionic. 
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§10.2 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я  

Вступ. Зміцнення охорони здоров’я за допомогою 

системи електронної охорони здоров’я сприятиме підвищенню 

рівня медичної культури, реалізації основних прав людини, 

якості та справедливості життя. До складу електронної 

системи охорони здоров’я відносять центральну базу даних та 

електронні медичні інформаційні системи, обмін документами, 

даними, інформацію між якими забезпечено через відкритий 

програмний інтерфейс. В Україні Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 квітня 2018 р. №411 «Деякі питання 

електронної системи охорони здоров’я» регламентуються 

Порядок опублікування відомостей з електронної системи 

охорони здоров’я Національною службою здоров’я України 

(НСЗУ) та  Порядок функціонування електронної системи 

охорони здоров’я. Залишається актуальним дослідження 

міжнародного досвіду впровадження державних електронних 

послуг в систему охорони здоров’я, що пов’язано з різними 

національними системами фінансування цієї галузі та 

інформаційно-комунікаційними можливостями. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах перед 

більшістю країн світу постали значні проблеми у сфері 

охорони здоров’я, пов’язані з посиленням соціально-

економічних нерівностей, епідеміологічними та 

демографічними зрушеннями, запитами населення, дефіцитом 

ресурсів, розвитком технологій. В умовах сучасної 

економічної ситуації особливо загострились зазначені 

проблеми. Експерти Європейського регіону ВООЗ закликають 

керівництва країн до запровадження державних програм щодо 
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покращення в умовах економічної кризи доступності послуг з 

охорони здоров’я  та здоров’я населення в цілому [1]. 

За домінуючим джерелом фінансування в країнах Європи 

можна виділити три моделі національних систем охорони 

здоров’я: І – модель О.Бісмарка – соціального страхування; ІІ – 

модель У. Бевериджа – податки; ІІІ – модель Семашка – 

державний бюджет (табл.1). 

Таблиця 1. 

Національні моделі системи охорони здоров’я 

Модель 

системи 

охорони 

здоров’я 

Джерело фінансування Країна 

Модель  

О. Бісмарка 

Державне медичне 

страхування 

Німеччина, 

Швеція 

Соціальне медичне 

страхування 

США, Канада, 
Австрія, Бельгія, 
Нідерланди, 
Німеччина, 
Франція 

Модель  

У. Бевериджа 

Загальне 

оподаткування 

Великобританія, 

Данія 
Модель 
Семашка 

Централізоване 
фінансування 
засноване на 
принципах нормування 
та бюджетного 
розподілу державних 
фінансових ресурсів 
між медичними 
закладами 

Країни СРСР 
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Бісмарська модель функціонування сфери охорони 

здоров’я, основою фінансування медичної допомоги в якій є 

обов’язкове медичне страхування, передбачає тісний зв'язок 

між рівнем соціального захисту та професійною діяльністю. 

Соціальні права обумовлюються тими відрахуваннями, які 

виплачуються протягом всього активного життя, тобто 

соціальні виплати отримують форму страхових внесків. 

Основним джерелом фінансових ресурсів на охорону здоров’я 

є обов’язкові внески працівників або роботодавців, а 

страхувальниками найчастіше є державні установи або 

недержавні комерційні організації. 

Важливою характеристикою системи обов’язкового 

медичного страхування  є цільове спрямовування коштів на 

охорону здоров’я, зокрема страхові внески спрямовуються не 

у загальний бюджет, а безпосередньо на потреби охорони 

здоров’я, що є істотною відмінністю даної моделі. Цим 

забезпечується адресність, яка не характерна для моделі 

фінансування охорони здоров’я через податкові надходження. 

Система охорони здоров’я  при цьому менше залежить від 

бюджетних пріоритетів, що визначаються органами 

державного регулювання. Таким чином, соціальний захист при 

такій моделі є принципово незалежним від державного 

бюджету. 

Застосування першої моделі характерне для Німеччини, в 

якій діє децентралізована форма організації за принципом 

того, що уряд не бере на себе відповідальності за фінансування 

охорони здоров’я, а формує умови для функціонування 

необхідних фондів медичного страхування, а також здійснює 

нагляд за фінансуванням усієї страхової системи. У Німеччині 

головними учасниками системи фінансування є некомерційні 

страхові організації – лікарняні каси.  
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Залежно від віку, статі, доходу застрахованого не 

враховуються страховий ризик, стать, вік (принцип 

солідарності). Розмір внеску розподілений між роботодавцями 

і працівниками рівномірно по 50%. 80% вартості лікування 

сплачує лікарняна каса, а 20% – пацієнт (це плата і за 

лікування і за ліки). Станом на 2019 рік витрати на охорону 

здоров’я в Німеччині становили 11,5% ВВП і вони постійно 

зростають. Перевагою цієї форми організації медичного 

страхування є незначні адміністративні витрати, відносна 

простота управління. Недоліком є недостатньо оперативна 

реакція на потреби населення, обмежені можливості при 

залученні місцевих ресурсів [2].  

Особливості бюджетної системи охорони здоров’я 

розглянемо на прикладі Швеції, де держава є єдиним 

страховиком усього населення. Власником засобів 

виробництва у системі охорони здоров’я Швеції є держава, 

тобто органи центрального місцевого та міського управління. 

Система фінансування має такий вигляд: 51% – кошти 

місцевих органів влади; 18% – кошти держави; 31% – кошти 

роботодавців. Перевагою цієї моделі є те, що централізоване 

фінансування дає змогу отримати зростання вартості 

лікування, а можливим недоліком можна виділити обмеження 

населення у виборі лікаря й можливості госпіталізації [3]. 

У країнах Західної Європи, Канаді, США, утвердилася 

соціальна система медичного страхування. На тристоронній 

основі здійснюється їх фінансування  – за рахунок внесків 

роботодавці, бюджетних надходжень, самих працівників. При 

цьому не сплачують страхових внесків громадяни з низьким 

рівнем доходів (Бельгія, Австрія, Німеччина, Нідерланди, 

Франція). В цих країнах основним принципом соціальної 

системи медичного страхування є «соціальна солідарність»: 
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молодий платить за старого, здоровий – за хворого, багатий – 

за бідного. 

Сутність моделі загального оподаткування полягає в 

тому, що будь-яка людина незалежно від її приналежності до 

активного населення має право на мінімальну захищеність 

відносно захворювань, старості чи іншої причини скорочення 

своїх матеріальних ресурсів. Держава повинна забезпечити 

гарантований мінімум соціального та медичного забезпечення 

незалежно від обсягу відрахувань від їх заробітної плати. У 

такому випадку превалює принцип суспільної солідарності, 

який базується на соціальній справедливості. 

Прикладом такої моделі є Великобританія, яка 

характеризується великим ступенем централізації управління 

СОЗ, тобто, 85% фінансується за рахунок загального 

оподаткування. Всі працюючі підлягають обов’язковому 

страхуванню здоров’я. У цілому 10% вартості лікування 

сплачують пацієнти. Частка державних витрат на медикаменти 

дорівнює 67,5 % (2019 р.) від загальної суми державних затрат 

на охорону здоров’я. Таким чином система охорони здоров’я 

Великобританії функціонує за рахунок коштів, що виділяються 

урядом на соціальні потреби, на охорону здоров’я, вносяться 

платниками податків. 

Державна модель функціонування сфери охорони 

здоров’я передбачає надання всім громадянам рівних прав в 

одержані медичної допомоги, здійснення контролю за 

функціонуванням системи з боку парламенту, прозорість 

фінансових потоків, підзвітність суспільству. [4]. У всіх 

постсоціалістичних країнах існує проблема невідповідності 

розмірів фінансування охорони здоров’я комплексу послуг, 

гарантованих урядом населенню. В такій ситуації одним із 

шляхів є зміна зобов’язань держави щодо надання медичних 
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безоплатних послуг населенню. Певну вартість медичних 

послуг встановили деякі країни Східної та Центральної 

Європи (табл. 2.)  

Серед основних структурних складових фінансового 

механізму, що мають вплив на соціально-економічний 

розвиток, виступають фінансове забезпечення та фінансове 

регулювання в залежності від визначення напрямів фінансової 

політики держави. В умовах стрімкого технологічного, 

наукового та матеріального прогресу своєчасна передача і 

отримання знань, постійний особистісний та професійний 

розвиток, а також розвиток електронних довірчих послуг є 

запорукою успішної роботи. Міжнародний досвід 

впровадження електронних послуг доводить, що роль 

електронних послуг в сфері охорони здоров’я невпинно 

розширяється, модифікується та трансформується задля 

кращого забезпечення потреб системи [3, 6].  

Таблиця 2. 
Зобов’язання держави щодо надання безоплатних 

медичних послуг населенню в країнах Центральної та 
Східної Європи [5] 

Країна надання медичної допомоги 
Естонія Береться плата в розмірі 5 ест. крон (0,4 дол.) за 

кожне відвідування лікаря 
Чехія В 1997 р. введена плата за лікарняне 

обслуговування в розмірі 80 крон (2,3 дол.) за день 
перебування в лікарні та оплату швидкої допомоги 
– 50 крон за виклик

Польща та 
Румунія 

Введено платні ліки 

Латвія В 1995 р. встановлено часткову оплату медичних 
послуг (до 25%). Медична допомога дітям та 
інвалідам, а також термінова допомога залишилися 
безкоштовними 
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Грузія З 1995 р. взагалі скасовано право на безкоштовну 
охорону здоров’я. Майже всі медичні заклади 
переведено на самофінансування. Держава 
фінансує тільки програму медичної допомоги 
соціально незахищеним верствам населення, а 
також послуги пологових будинків та лікування 
дітей 

Показники охорони здоров'я в Австралії є одними з 

найвищих в світі. Одна з основних професійних 

фармацевтичних організацій Австралії представлена 

Фармацевтичним радою Австралії (Pharmacy Board of 

Australia). Його діяльність підтримується Австралійським 

агентством з регулювання практики в галузі охорони здоров'я 

(Australian Health Practitioner Regulation Agency – AHPRA) і 

включає: реєстрацію фармацевтів і фармацевтичних студентів; 

розробку стандартів, принципів та настанов для 

фармацевтичної професії; обробку повідомлень, скарг, 

розслідувань та дисциплінарних слухань; оцінку 

підготовлених за кордоном фахівців, що бажають 

практикувати в Австралії; затвердження стандартів акредитації 

та акредитованих курсів навчання. 

Національна система реєстрації та акредитації вимагає, 

щоб інформація про кожного зареєстрованого фахівця в галузі 

охорони здоров'я в Австралії була опублікована в одному 

національному реєстрі практиків. Основна місія організації – 

регулювання діяльності суб’єктів сфери охорони здоров’я в 

інтересах суспільної охорони здоров'я. 

Фармацевтичне товариство Австралії (Pharmaceutical 

Society of Australia – PSA) – найчисленніша професійна 

фармацевтична організація Австралії, загальна кількість 

учасників якої становить близько 18 тис. осіб. PSA є основним 
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постачальником програм безперервної професійної освіти для 

австралійських медиків і визнано урядом Австралії як основна 

професійна фармацевтична організація. Ключовими цілями 

діяльності PSA є: оптимізація ролі фармацевтів в системі 

охорони здоров'я, встановлення етичних / професійних 

стандартів і обов'язків фармацевтів, розвиток програм 

навчання і неперервної професійної освіти, формулювання 

політики ефективної фармацевтичної практики, захист прав, 

привілеїв і професійного статусу фармацевтів; онлайн-доступ 

до Журналу фармацевтичної практики та досліджень в 

фармації GRIT (Journal of Pharmacy Practice and Research and 

Pharmacy GRIT); онлайн-доступ до тисяч повнотекстових 

журнальних статей, що охоплюють останні фармацевтичні 

дані, через EBSCOhost, Medline і Dynamed, і ін. 

США має найдорожчу систему охорони здоров'я в світі 

як в абсолютних цифрах, так і в співвідношенні з валовим 

внутрішнім продуктом на душу населення. У США на медичну 

допомогу витрачається 17,5% ВВП (в 1,4 рази більше, ніж в 

странах Європейського союзу). Протягом останніх 30 років 

збільшення витрат на галузь здійснюється переважно за 

рахунок урядових програм [6]. 

США займають провідне місце в світі за рівнем і 

результативності наукових досліджень. Охорона здоров'я в 

США забезпечено найдосконалішим медичним обладнанням, 

ліками та витратними матеріалами. 

Уряд країни надає дві спеціальні програми – Medicaid і 

Medicare. Програма Medicaid фінансується на рівні штатів та 

федеральним урядом, призначена для допомоги людям з 

низьким рівнем доходів. Значні складності в державному 

управлінні створює той факт, що власну програму Medicaid 

має кожен окремий штат. Medicare націлена на допомогу 
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громадянам передпенсійного віку, особам більше 65 років з 

проблемами зі здоров'ям. Прогресивний прибутковий податок, 

податок на фонд заробітної плати, податок на прибуток 

корпорацій є джерелом фінансування. Medicare стабільно 

забезпечує від 35% до 50% доходу лікарень.  

США мають найстабільнішою медичної системою, 

здатною до швидкого реагування в умовах, що змінюються. 

Також Америка займає лідируючі позиції по конфіденційності 

та шанобливого ставлення до хворих, по своєчасності надання 

допомоги і задоволення потреб пацієнтів. Страхові поліси є 

найпоширенішим інструментом в медицині США. В страхових 

компаніях і лікарнях в електронному вигляді зберігається вся 

інформація про пацієнта. Втім єдиної централізованої системи 

немає [7].  

Канадська система охорони здоров'я є однією з 

найефективніших у світі. Про це свідчить середній вік життя 

жителів цієї країни, який становить 82,2 року. Це один з 

найвищих показників у світі. При цьому, на відміну від США і 

деяких інших високорозвинених країн світу, медичні послуги в 

Канаді умовно безкоштовні, що робить їх доступними для всіх 

резидентів цієї країни. Канадська система охорони здоров'я 

передбачає наявність у кожного канадця, з дітьми включно, 

спеціальної карти Health Card, яка одночасно може бути і 

документом, що посвідчує особу її пред'явника [8].  

Запровадження національної електронної медичної 

системи включало розробку Electronic Health Record (EHR). 

Цей термін застосовують щодо процесу збору, зберігання та 

доступу до електронної картки пацієнтів, фактично – до 

електронної системи охорони здоров’я Канади. Кожна 

канадська провінція має змогу адаптувати систему до власних 

потреб, проте вона включає наступні загальні компоненти: 
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реєстр пацієнтів; реєстр медичних спеціалістів, які мають 

доступ до  системи; візуальну діагностичну систему, яка являє 

собою електронну базу знімків рентгенографічного, 

ультразвукового, магнітно-резонансного й комп’ютерно-

томографічного дослідження та пацієнтів; систему інформації 

про лікарські засоби, що надає лікарям доступ до медичної 

історії пацієнта; систему інформації щодо лабораторної 

діагностики, що надає доступ до бази даних аналізів пацієнта. 

Infoway встановлює та покращує стандарти роботи в системі 

EHR і розробляє Electronic Health Record Solution Blueprint – 

типову концепцію національного розвитку системи [4]. 

У Великобританії пацієнтів реєструють в електронній 

системі охорони здоров'я. З електронною системою працюють 

більше половини британських клінік, що надає будь-яким 

фахівцям всередині системи доступ до медичної інформації. 

Послуга електронних рецептів (Electronic Prescription Service) 

у Великобританії також впроваджується в рамках сервісу 

«відпуск лікарських засобів».  

Сучасним напрямом реформування надання електронних 

послуг у ЄС є передусім створення єдиного цифрового ринку 

публічних послуг. Надання транскордонних адміністративних 

послуг у країнах ЄС передбачено Регламентом Європейського 

Парламенту й Ради «Про електронну ідентифікацію і трастові 

послуги для електронних угод на внутрішньому ринку і 

скасування Директиви 1999/93/EC» від 23 липня 2014 року 

№910/2014, Рішенням Європейського парламенту й Ради «Про 

створення програми сумісності рішень і загальних рамок для 

європейських публічних адміністрацій, підприємств і громадян 

(ISA2 програма) в якості засобу для модернізації публічного 

сектору» від 25 листопада 2015 року № (ЄС) 2015/2240 тощо.  

Охорона   здоров'я    в    Швеції     децентралізована,     на 
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федеральному рівні тільки приймаються закони, гроші 

розподіляються на регіональному та муніципальному рівнях. 

Швеція витрачає всього 2-3% від бюджету, виділеного на 

охорону здоров'я, на розробку IT-рішень в медицині. . 

Більшу частину розгалуженої системи охорони здоров'я 

країни об'єднує сайт 1177.se, створений за державним 

замовленням і належить в рівних частках відразу всім 

регіональним участкам країни. Це найбільш просунута 

медична мережа у світі. Мережа об'єднує всі державні 

лікувальні установи, до них підтягуються приватні клініки і 

кабінети. Служба складається з кол-центру, сайту і додатків. 

Приблизно мільйон чоловік записуються на прийом, 

відстежують призначення і ставлять нагадування про те, що 

пора прийняти ліки, в додатку «1177», ще 500 000 записуються 

до лікаря за допомогою цього сайту.  

У кожного пацієнта є особистий кабінет, в якому 

зберігаються історія хвороби, історія обстежень і призначень. 

На відміну від багатьох країн, шведська система влаштована 

так, що лікар не може подивитися документи хворого без його 

дозволу. Це зроблено, щоб захистити персональні дані 

людини. У кожного лікаря є спеціальна електронна карта-

пропуск в систему, пацієнт завжди бачить, який лікар 

переглядав його записи. Лікарі з допуском до медичної карти 

пацієнта можуть бачити відразу всю інформацію про нього, де 

підсумовані показання і візити до самих різних лікарів. 

На сайті є опитування про симптоми, підказки, як 

лікувати прості захворювання, поради щодо безрецептурних 

препаратів і можливість продовжити старий рецепт або 

отримати новий. Удома можна поміряти тиск, пульс, рівень 

холестерину і інші показники, завантажити дані в систему і 

відправити лікаря, щоб він оцінив, чи всі в нормі [9]. 
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У Німеччині дані про захворювання пацієнтів зберігають 

в паперовому та електронному вигляді, доступ до яких мають 

сімейні лікарі. Для цих цілей уповноваженим особам (лікарям) 

потрібен захищений доступ до даних пацієнтів, тому вони 

повинні проходити електронну ідентифікацію за допомогою 

спеціальної картки лікаря (е-Arztausweis)[4]. 

Висновки. Таким чином, сучасний стан надання 

електронних послуг в країнах ЄС характеризується 

об’єднанням окремих електронних сервісів надання 

зазначених послуг у єдиний веб-портал, функції якого 

забезпечать надання широкого спектру публічних послуг в 

електронній формі на території всього ЄС. На сьогодні 

підходи, орієнтовані на цінності у сфері охорони здоров’я, 

підтримуються та популяризуються практикуючими лікарями 

та представниками урядових структур країн ЄС та інших країн 

світу. Розвиток державних електронних послуг в сфері 

охорони здоров’я забезпечує доступ до основних якісних 

медико-санітарних послуг, безпечних, ефективних і 

прийнятних за вартістю основних лікарських засобів та 

вакцин, а також захист пацієнтів від фінансових ризиків. 
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ODDÍL 11. PRÁVO 

§11.1 АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ   ТЕХНОЛОГІЙ 

Вступ. Цифрові інформаційні технології стали 

глобальною тенденцією світового розвитку. Сучасні 

технологічно розвинуті країни вже багато років крок за кроком 

проводять цифровізацію, яка спрямована на створення єдиного 

цифрового ринку, загального простору цифрової довіри, 

широкого запровадження технологій із використанням 

штучного інтелекту.  Інформаційні технології стрімко входять 

й у сферу діяльності адвокатури. З їх розвитком усе більша 

кількість документів та іншої інформації зберігається в 

електронному вигляді, усе більше комунікацій здійснюються 

адвокатом за допомогою сучасних технологій, використання 

яких не тільки дає нові професійні можливості, але і породжує 

нові загрози порушення професійної таємниці адвоката. 

Відомості, що становлять адвокатську таємницю, часто 

можуть передаватися в незашифрованому вигляді і, як 

результат, випадково або навмисно стати доступними третім 

особам.  При цьому найчастіше і адвокат, і клієнт є 

звичайними користувачами комп’ютеру і не володіють 

достатніми спеціальними знаннями у сфері захисту інформації 

та захисту персональних даних, що дали б змогу застосувати 

певні засоби та методики захисту. Сьогодні поняття 

інформаційного забезпечення адвокатської діяльності 

законодавством України не лише не врегульоване, але й не 

відповідає у цієї частині сучасним вимогам. Наразі відсутня 

будь-яка офіційна консолідована інформація щодо кількості 

он-лайн сервісів та інтернет-ресурсів, які використовує або 
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адмініструє Національна асоціація адвокатів України, [1 , с. 7] 

що у свою сергу, вимагає активізації зусиль у сфері 

цифровізації адвокатської діяльності, розробці  не тільки 

конкретних рекомендацій для адвокатів у цієї нової та 

важливої галузі їх роботи, але й запровадження діяльності у 

таких важливих напрямках, як: забезпечення цифрових 

сервісів для адвокатів; розробка і впровадження біометричного 

адвокатського посвідчення. ідентифікація автора запитів 

адвокатів; інформатизація діяльності органів адвокатського 

самоврядування, тощо [2, с.225],  у тому числі, і з врахуванні 

досвіду зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу. З 15 грудня 2021 року 

 починає діяти Інформаційно-телекомунікаційна система 

досудового розслідування,  (далі -ІТСДР), проголошується 

рівність правового статусу паперових та електронних 

документів. Захисник  та інші учасники кримінального 

провадження можуть використовувати систему під час 

реалізації своїх повноважень (ст. 106-1 КПК України) [3].  

Кінцевою метою впровадження ІТСДР є мінімізація та, як 

наслідок, повна відмова в майбутньому від паперового 

провадження на всіх стадіях досудового розслідування та 

розгляду справи в суді. 17 серпня 2021 року Вища рада 

правосуддя затвердила Положення про порядок 

функціонування окремих підсистем Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи № 1845/0/15-21 [4], 

відповідно до якого процесуальні документи та докази можуть 

подаватися до суду в електронній формі, а процесуальні дії – 

вчинятися в електронній формі виключно за допомогою 

ЄСІТС з використанням власного кваліфікованого 

електронного підпису, прирівняного до власноручного 

підпису. На сьогоднішній день модуль «Електронний суд» не 
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працює для кримінального судочинства в тому режимі, як при 

розгляді цивільних, господарських і адміністративних справ.  

Як зазначила член Вищої ради правосуддя Л. Шевцова, для 

того, щоб можливо було розглядати в електронному вигляді 

кримінальні справи, повинен бути отриманий експертний 

висновок стосовно захищеності цієї інформації в мережі 

інтернет.  За її словами, такого експертного висновку наразі у 

нас немає [5]. 

Інформаційну безпеку адвокатській діяльності 

визначають як «захист інформації конфіденційного характеру 

в її цілісному, тобто неспотвореному вигляді, а також 

інформації, яка знаходиться в режимі таємниці, необхідної для 

здійснення адвокатської діяльності» [6, с.425]; як «стан 

захищеності інформації, що становить предмет адвокатської 

таємниці, при якому забезпечуються її конфіденційність, 

цілісність і доступність» [7]; як «комплекс правових норм і 

відповідних їм інститутів безпеки, які гарантують надійний стан 

захищеності життєво важливих інтересів адвоката, клієнта, 

суспільства і держави…» [8,с.46]. Інформацію, яка підлягає 

безпеці, поділяють на таку, що належить юристу  (безпека 

особистої інформації юриста), а також на інформацію, яка підлягає 

конфіденційності  у взаєминах юрист-клієнт [9, с. 159]. В зв’язку з 

чим доречно визначати  необхідність забезпечення безпеки не 

тільки  інформації, що містить адвокатську таємницю, але й 

безпеки самого адвоката [8,с.47], тобто інформаційну безпеку 

відомостей, що складають його особисту інформацію. 

Інформаційна безпека адвокатської діяльності має 

специфічний характер внаслідок особливості самої професії, 

головним принципом якої є конфіденційність. Тісний зв'язок 

понять інформаційної безпеки адвокатської діяльності та 

адвокатської таємниці вже досліджувався науковцями, і ними 
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були зроблені висновки про те, що, по-перше, поняття 

інформаційної безпеки адвокатської діяльності включає в себе 

поняття адвокатської таємниці, тобто є більш широким, а по-

друге, що, виходячи з системного тлумачення Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил 

адвокатської етики, адвокат зобов'язаний не тільки зберігати 

адвокатську таємницю, але і забезпечувати інформаційну 

безпеку в своїй професійній діяльності [8; 10, с.35]. 

Адвокатська таємниця «є специфічною ознакою, характерною 

рисою адвокатської діяльності. Це те, без чого адвокатська 

діяльність трансформується в суто консультаційну роботу,  є 

тією суттєвою ознакою, без якої і саме явище втрачає свою 

суть, свою змістовну характеристику» [11 с.3].  К сучасним 

загрозам інформаційної безпеки адвокатської діяльності та, 

відповідно, адвокатської таємниці, можна віднести втрати або 

розкрадання, доступ інших осіб до цифрових носіїв 

інформації, що містять інформацію по справах клієнтів  

(ноутбуки і планшети, телефони), а також комп'ютерні зломи, 

кіберзлочини. Так, застосовуються різні варіанти шахрайства з 

використанням особами, зацікавленими в дискредитації 

адвоката, його вигаданих сторінок і розміщенням інформації 

від імені адвоката; поширення шкідливих програм, які, 

проникаючи в комп'ютер, роблять недоступною для 

користувача важливу інформацію, що міститься в ньому, з 

метою подальшого вимагання грошових коштів за відновлення 

доступу до неї; поширення неправдивих відомостей про 

адвоката, які посягають на його честь та гідність та можуть 

суттєво вплинути на вибір адвоката потенційним клієнтом 

[12,с.55]. Фішинг - це кіберзлочин, при якому хакер видає себе 

за законну установу або особу, щоб «заманити» кого-небудь 

для надання конфіденційної інформації, такої як паролі, дані 
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банківського рахунку, тощо [13].    Хакери також можуть 

видавати себе за законного відправника, щоб спокусити 

одержувача відкрити файл або веб-посилання, яка викликає 

завантаження шкідливого ПО на комп'ютер (також відома як 

«шкідливе посилання») [14]. Уявляється доцільним 

інформування органами адвокатського самоврядування 

адвокатів про нові способи комп'ютерних злочинів на 

постійній основі. Це дозволило б адвокату попередити 

можливий наступ таких злочинів [15,с.197].   

При збереженні інформації на цифрових джерелах, 

хмарних ресурсах носії таємниці зобов'язані забезпечити її 

безпеку шляхом використання паролів, шифрів, 

криптографічних програм. Крім того, при використанні 

віртуальних («хмарних») серверів адвокат повинен 

враховувати наступні особливості зберігання інформації на 

них: 1) визначити юрисдикцію власника таких серверів та 

переконатися, що закони країни фактичного місцезнаходження 

сервера встановлюють високі стандарти конфіденційності; 2) 

ліквідація підприємства-власника серверів неминуче призведе 

до втрати інформації, яка є конфіденційною юридичної  

інформацією; 3) провайдер (технологічний посередник для 

надання доступу до мережі Інтернет), і, отже, суб'єкт, який 

отримав в системі безпеки провайдера, має негайний доступ до 

інформації в момент її передачі з пристрою адвоката на 

віртуальний сервер [16,с. 7]. 

На окрему увагу заслуговують месенджери (Skype, ICQ, 

Viber, WhatsApp, Telegram, Line, Facebook Messenger), які 

отримали популярність серед адвокатів завдяки здатності 

передавати не тільки текст, голосові і відеоповідомлення, а й 

файли. Незважаючи на те, що кожен з цих месенджерів має 

певні особливості щодо захисту інформації та положення про 
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конфіденційність, вони не одноразово піддавалися атакам 

хакерів, в результаті чого відбувався витік інформації. Також 

не варто забувати і про можливості цілеспрямованого зняття 

інформації з каналів зв'язку. Крім того, на практиці нерідкі 

випадки, коли адвокати за попереднім погодженням з 

клієнтами навмисне передають інформацію в ЗМІ, що є 

частиною обраної стратегії захисту прав та інтересів клієнта і 

передбачає контрольований витік інформації, яка містить 

адвокатську таємницю, що допустимо в інтересах клієнта [17]. 

Адвокатське досьє є одним із способів збереження 

таємниці клієнта та забезпечення конфіденційності інформації. 

Питання ведення адвокатського досьє регулюється 

Положенням, затвердженим Рішенням Ради адвокатів  України 

№169 (2017), у якому зазначено, що досьє адвоката - 

сукупність документів та інформації, що отримуються, 

збираються, створюються, зберігаються, використовуються 

адвокатом (іншою особою за його дорученням) та/або 

знаходяться в його розпорядженні (володіння, віданні тощо) і 

охоплюється поняттям адвокатської таємниці, а також окремі 

(одиничні) документи та будь-які носії інформації, які 

охоплюються таким поняттям, предмети, тощо. Досьє адвоката 

може зберігатися повністю або частково в електронній формі 

[18]. Аналіз тексту Положення приводить до висновку щодо 

відсутності у ньому конкретних рекомендацій, спрямованих на 

забезпечення інформаційної безпеки адвоката або «техніки 

безпеки адвоката», як вказано у Положенні.  Так, розділ  IV. 

Положення  під назвою «Конфіденційність» містить усього два 

пункти, які дублюють зміст певних частин статті 22 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

присвяченій адвокатській таємниці. Враховуючи те, що 

адвокатське досьє є одним із способів збереження адвокатської 
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таємниці, відомості і матеріали, що містяться в ньому, не 

можуть бути використані як докази обвинувачення. Отже, 

ведення адвокатського досьє дозволяє адвокату забезпечити 

безпеку інформації, що становить предмет адвокатської 

таємниці. Адвокатське досьє не має строку зберігання і може 

бути знищене адвокатом з дотриманням прав та інтересів 

клієнта (п.1.10). Вважаємо, що вказане положення потребує 

своєї конкретизації. Зокрема, воно повинно передбачати 

конкретні терміни, порядок зберігання і утилізації даного 

документа, що містить адвокатську таємницю, які повинні 

корелюватися саме з необхідністю забезпечення останньої. 

Слід також доповнити вказаний документ положенням, 

відповідно до якого при збереженні інформації на цифрових 

джерелах, хмарних ресурсах носії таємниці зобов'язані 

забезпечити її безпеку шляхом використання паролів, шифрів, 

криптографічних програм. 

Відсутність у адвокатів навичок комунікації за 

допомогою цифрових інструментів може призвести до 

зниження ефективності встановлення довірчих відносин з 

клієнтом, втрати «людяності» спілкування і, як наслідок, до 

помилок в прогнозі розвитку професійної комунікації, 

зниження ефективності професійної взаємодії. Як вражають 

психологи, у цифровій комунікації довірителю простіше 

спотворювати інформацію, а адвокату складніше верифікувати 

повідомлення клієнта [19]. Тому вказані відносини адвоката з 

клієнтом, з одного боку, спрощують багато процесів, а з 

іншого - вимагають підвищеної уваги і вироблення конкретних 

способів оптимізації взаємодії. Вважаємо, що адвокату слід до 

укладення договору про надання правової допомоги 

обговорити з клієнтом необхідні заходи щодо забезпечення 

цифрової безпеки інформації, яку він буду довіряти адвокату, а 
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також прийняти спільне рішення з даного питання, яке було б 

зрозумілим та влаштовувало  обидві сторони. Бажано таку 

угоду скласти в листі-зобов'язанні або іншому письмовому 

вигляді про характер комунікацій та заходи безпеки цифрової 

інформації, які будуть (або не будуть) застосовуватися, і 

вказати конкретні заходи, які будуть використовуватися, 

наприклад, шифрування та інші конкретні заходи безпеки [20]. 

Так, Типові правила професійної поведінки 

Американської асоціація юристів (ABA) [21]  передбачають, 

що адвокату потрібно отримати згоду клієнта й перед тим, як 

використовувати у своїй діяльності штучний інтелект (далі - 

ШІ)  і така згода повинна базуватися на повному інформуванні 

клієнта. Повне інформування повинно містити інформацію про 

ризики та обмеження системи ШІ. У певних випадках рішення 

адвоката не використовувати ШІ також може бути 

обов’зковим для поінформування клієнта, якщо використання 

ШІ може бути корисним для нього. Вважається, що 

вищевказані положення можуть бути корисними і для 

нормативного визначення у національних актах органів 

адвокатського самоврядування, у тому числі – Правилах 

адвокатської етики. 

Відповідно до Типового правила 1.6 ABA, адвокати 

зобов'язані дотримуватися конфіденційності щодо своїх 

клієнтів. Цей обов'язок вимагає, щоб адвокат «докладав 

розумних зусиль щодо запобігання ненавмисному або 

несанкціонованому розкриттю або несанкціонованому доступу 

до інформації, що відноситься до клієнта». Ця вимога 

поширюється на два аспекти - ненавмисне розкриття 

інформації і несанкціонований доступ. Ненавмисне розкриття 

інформації включає в себе такі загрози, як залишення 

портфеля, ноутбука або смартфона в таксі чи ресторані, 
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відправка конфіденційного електронного листа не тому 

одержувачу, розкриття конфіденційних документів або 

цифрових даних. Несанкціонований доступ включає такі 

загрози, як діяльність хакерів, злочинців, шкідливе ПЗ і 

внутрішні загрози. Основними факторами для визначення 

ступеню добросовісності адвокатів, на думку Американської 

асоціації юристів, слугують: цінність та значимість самої 

інформації; ступінь ймовірності розкриття інформації у разі 

невикористання додаткових заходів для її захисту, вартість 

використання таких додаткових заходів; складність реалізації 

додаткових гарантій конфіденційності; ступінь, у який вказані 

гарантії негативно впливають на здатність адвоката надавати 

кваліфіковану юридичну допомогу. Але при використанні 

деяких інструментів штучного інтелекту (ШІ), так як  і при 

використанні цифрових даних, може виникнути необхідність 

передачі конфіденційної інформації щодо клієнта стороннім 

особам – провайдерам, постачальникам послуг ШІ. У такому 

разі адвокатам потрібно забезпечити належний захист 

інформації: отримати гарантії конфіденційності від сторонніх 

постачальників, а також відповіді на питання: як буде 

зберігатися інформація, які міри безпеки існують у зберіганні 

інформації. Офіційний висновок Постійного комітету ABA з 

етики та професійної відповідальності  «Обов'язки юристів після 

злому електронних даних або кібератаки» (від 17 жовтня 2018 г.) 

ясно дає зрозуміти, що «вірогідність етичного порушення виникає, 

коли юрист не робить розумних зусиль, щоб уникнути втрати 

даних або виявити кібервторгнення, і що відсутність таких 

розумних зусиль є причиною порушення» [22]. 

У США та країнах Європейського Союзу на цей час 

склалася практика, відповідно до якої для того, щоб отримати 

доступ до персональних даних, які можуть бути визнані 
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доказами по кримінальній справі, більше недостатньо 

конфіскувати пристрої користувача (тобто настільні 

комп'ютери, ноутбуки або мобільні телефони). Найбільш 

релевантні дані для кримінальних розслідувань, такі як 

електронна пошта, фотографії або документи, тепер, як 

правило, зберігаються в центрі обробки даних, яким керує 

постачальник хмарних послуг. Утім, існують певні правові 

інструменти, які дозволяють правоохоронним органам в 

Європейському Союзі та в Сполучених Штатах домагатися 

розкриття хмарних даних. З огляду на те, що доступ до хмари 

може бути доступний з будь-якого пристрою, який має 

підключення до Інтернету, незалежно від його фізичного 

розташування, цілком імовірно, що дані користувача 

зберігаються за кордоном. На думку науковців, колізії законів 

можуть стати звичайним явищем, наприклад, коли розкриття 

хмарних даних одночасно передбачено законами однієї 

держави і заборонено законами іншої держави [23]. В різних 

юридичних сферах, включаючи особисту конфіденційність, 

інтелектуальну власність та антимонопольне законодавство,- 

відмічає Andrews Damon C., постійно виникають суперечки, 

пов'язані з хмарними даними. Перш ніж суди зможуть 

протистояти таким питанням, вони повинні вирішити два 

основних процедурних питання : по-перше, чи застосовується 

будь-який закон у хмарі, і якщо так, то який закон повинен 

застосовуватися [24]. На ці та інші запитання необхідно буде 

найближчим часом відповісти і національному законодавцію. 

Важливою є розробка єдиних рекомендацій по роботі 

адвоката з електронними пристроями, підготовлених на 

підставі аналізу практичної адвокатської діяльності, а також 

взаємодії з технічними фахівцями в сфері цифрових 

технологій. Саме такий підхід дозволить сформувати 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

457 447

сукупність керівних принципів, правил, процедур і практичних 

прийомів в галузі забезпечення безпеки інформації, якими 

адвокати зможуть керуватися в ході своєї діяльності. 

Вважаємо, що Комітету з питань електронного судочинства та 

кібербезпеки адвокатської діяльності, створеному у  2019 році 

при НААУ, особливу увагу слід приділити розробці правил 

використання мобільних пристроїв при спілкуванні адвоката з 

довірителем (мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків), 

дотримання яких дозволить забезпечити конфіденційну 

інформацію в епоху цифровізації. До таких заходів, зокрема 

можна віднести: 1) забезпечення розумної захисту від втрати 

мобільного пристрою. 2) використання паролів на мобільних 

та інших електронних пристроях, що застосовуються 

адвокатами, в тому числі особистих. Наприклад, установка 

автоматичного блокування будь-якого електронного пристрою 

протягом певного проміжку часу його невикористання; 3) 

зберігання отриманої від довірителя інформації на сервері в 

зашифрованому вигляді; своєчасне видалення такої інформації 

з особистих або недостатньо захищених пристроїв; 4) обмін 

(отримання і відправка) інформації з довірителем через 

мережу Інтернет за загальним правилом тільки в 

зашифрованому вигляді, особливо при використанні 

електронної пошти [25,с.221]. Деякі автори пропонують 

маркувати електронні пристрої, щоб в разі втрати їх можна 

було повернути власнику [26]. 

Адвокати зобов'язаний створити умови і вжити всіх 

можливих заходів для максимального захисту будь-якої 

інформації, отриманої і переданої їм через мережу «Інтернет», 

для чого їм доцільно здійснювати співробітництво з 

відповідними фахівцями в галузі  комп'ютерних технологій.  

Процес цифровізації адвокатської діяльності повинен 
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відбуватися організовано, враховуючи різницю в цифровій 

компетентності серед представників різних вікових груп, рівня 

їх освіти, що стосується як самих адвокатів, так і їх 

потенційних довірителів [27]. 

Висновки. Діяльність адвоката з інформацією 

неможлива без забезпечення безпеки цієї інформації. 

Виходячи з системного тлумачення Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської 

етики, адвокат зобов'язаний не тільки зберігати адвокатську 

таємницю, але і забезпечувати інформаційну безпеку в своїй 

професійній діяльності. Поняття інформаційної безпеки 

адвокатської діяльності включає в себе поняття адвокатської 

таємниці, тобто є більш широким. 

Процес цифровізації адвокатури повинен бути 

організованим  та передбачати наявність програми розвитку 

цифрової компетентності адвокатів, що враховує різні рівні 

наявної у адвокатів цифрової компетентності. Адвокати 

зобов'язаний створити умови і вжити всіх можливих заходів 

для максимального захисту будь-якої інформації, отриманої і 

переданої їм через мережу «Інтернет», для чого адвокатам 

доцільно здійснювати співробітництво з відповідними 

фахівцями в галузі  комп'ютерних технологій. 

При використанні віртуальних («хмарних») серверів 

адвокати повинні враховувати певні  особливості зберігання 

інформації на них, зокрема: отримати гарантії 

конфіденційності від сторонніх постачальників, а також 

відповіді на питання: як буде зберігатися інформація, які 

заходи безпеки існують у зберіганні інформації. 

У Положенні, що регулює питання ведення 

адвокатського досьє, яке затверджено Рішенням Ради 

адвокатів України №169 (2017), доцільно передбачати 
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конкретні терміни, порядок зберігання і утилізації даного 

документа, що містить адвокатську таємницю, які повинні 

корелюватися саме з необхідністю забезпечення останньої. 

Слід також доповнити Положення тим, що при збереженні 

інформації на цифрових джерелах, хмарних ресурсах носії 

таємниці зобов'язані забезпечити її безпеку шляхом 

використання паролів, шифрів, криптографічних програм. 

У зарубіжних країнах адвокати мають етичні та загальні 

обов'язки щодо прийняття компетентних і розумних заходів 

для захисту інформації, що стосується клієнтів, а також часто 

мають договірні та нормативні обов'язки щодо захисту 

конфіденційної інформації. Доцільно взяти до уваги правило, 

відповідно до якого до укладення договору про надання 

правової допомоги адвокату слід обговорити з клієнтом 

необхідні заходи щодо забезпечення безпеки цифрової 

інформації, а також прийняти спільне рішення з даного 

питання, яке було б зрозумілим та влаштовувало  обидві 

сторони. Вказані правила стосуються й можливості 

використання адвокатом у своїх професійній діяльності 

штучного інтелекту. 
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§11.2 КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ДІЄВИЙ 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Вступ. Розуміння важливого значення комерційної 

таємниці та належний її захист є запорукою розвитку ринкових 

відносин та торгівлі, в тому числі – міжнародної. Саме 

комерційна таємниця є тим інструментом, що надасть 

можливість захисту та гарантії прав авторів та власників 

бізнесу. 

Сьогодні у світі постійно виробляються новинки техніки, 

розробляються новітні надсучасні технології, люди постійно 

генерують ідеї, які так чи інакше втілюються у життя. Без 

інноваційної складової надзвичайно важко бізнесу бути 

конкурентноздатним, користуватися значним попитом, 

отримувати інвестиції тощо. Більшість нині укладених 

національних, зовнішньо-економічних, міжнародних 

публічних договорів стосуються взаємозв’язків, які регулюють 

економічні відносини між сторонами. Реєстрація авторства, 

патентування чи наявність будь-яких інших охоронних 

документів не зможуть у повній мірі захистити бізнес. У наші 

дні належний захист комерційної таємниці є базою у безпеці 

будь-якого бізнесу, оскільки це і захист незапатентованих 

розробок, ноу-хау, комерційної інформації, особливостей 

безпосередніх домовленостей сторін. Краще вживати 

превентивні заходи, ніж боротися з негативними наслідками.  

Усе вищезазначене підкреслює актуальність теми 

дослідження і провокує необхідність вивчення особливостей 

правового регулювання комерційної таємниці в Україні й у 

інших країнах, зокрема країнах Європейського союзу. Тому, 

метою дослідження є аналіз захисту торговельних відносин 

шляхом встановлення комерційної таємниці. 
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Виклад основного матеріалу: Комерційна таємниця є 

одним з найдавніших способів охорони результатів 

інтелектуальної діяльності. Давні майстри зберігали секрети 

своєї професійної діяльності задовго до виникнення перших 

правових засобів охорони виключних прав. Ці секрети 

передавались із покоління в покоління, від батька до сина , від 

господаря до раба, від майстра до учня. Вірогідно, першим 

захисником таких секретів виступила загальна влада 

(субординаційна чи силова), яку мав батько над своїм сином, а 

господар – над рабом.  

Правова охорона комерційної інформації надавалася ще в 

Давньому Римі, де законом передбачався подвійний штраф за 

примушування рабів розкривати секрети своїх господарів. [1] 

У приватному праві Риму з'явилася система судових розглядів 

проти позовів третіх осіб, які обманом дізналися комерційну 

таємницю. [2] 

До початку XVIII століття була лише тайна сповіді, 

положення якої регулювались «Духовним регламентом про 

право чину церковного та чернечого». Уперше законодавчо 

врегулював таємницю і її використання на Русі Петро І. [3] 

В Артикулі військовому від 1715 року та Уставі 

морському 1720 року Петро І регламентує не тільки поняття 

військової таємниці, але й перші норми із захисту інформації – 

заборону її розголошення під страхом смерті. 22 лютого 1720 

року він своїм наказом про службу громадську вводить 

обов’язок збереження державної та службової таємниці. 

Сучасне розуміння комерційної таємниці почало 

розвиватись в Англії під час промислової революції. У США 

перше задокументоване судове рішення стосовно комерційної 

таємниці датується 1837 роком. У Російській імперії вперше 

правові норми, спрямовані на захист так званої промислової 
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таємниці, були прийняті ще в період царювання Олександра ІІ. 

Збереження «промислової таємниці» розглядалось як дієвий 

засіб захисту підприємців від недобросовісної конкуренції. У 

цей період з’являється правова основа охорони таємниці 

приватного життя, професійної таємниці лікарів, адвокатів, 

чиновників, нотаріусів, фабричної та комерційної 

(торговельної) таємниці. У 1845 році введено покарання за 

розголошення комерційної таємниці. [4] 

Поняття комерційної таємниці припинило існування з 

прийняттям радянською владою у 1917 році Декрету «Про 

робітничий контроль». У радянський період діяло правило про 

обов’язковість найширшого та безоплатного поширення 

кожного досягнення, отриманого на окремому підприємстві, 

про «обмін досвідом» на адміністративній основі. [5] Ще в 

1930 році XVI з’їзд ВКП(б) передбачив необхідність боротьби 

із секретністю. Хоча очевидно, що подібна відкритість 

обмежувалась сферою цивільної продукції, а таємниця 

існувала і захищалась адміністративними заходами, хоча й не 

мала характеру правової категорії. [6] 

 Повернення інституту захисту комерційної таємниці до 

вітчизняного законодавства відбулось лише наприкінці 

існування радянської державності. Крім того, у 1991 році було 

прийнято Основи цивільного законодавства Союзу РСР і 

республік. Даний нормативно-правовий акт чинний досі. У 

ньому було закріплено умови, за яких володілець інформації, 

яка складала секрет виробництва (ноу-хау), набував права 

захисту від її незаконного використання третіми особами. [7] 

Зазначені умови були запозичені з документу, що фактично 

дублював визначення «комерційної таємниці» з Уніфікованого 

Закону про комерційну таємницю США 1979 року. Ці 

положення були перенесені й у відповідне законодавство тоді 
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ще Української РСР – Закон УРСР «Про підприємства в 

Українській РСР» та Основи цивільного законодавства УРСР. 

Так, у Законі «Про підприємства в Українській РСР» було 

дослівно відтворено положення аналогічного Закону СРСР 

(лише із заміною Ради Міністрів СРСР на Кабінет Міністрів 

України). Також з’явилася норма (стаття 32) про 

відповідальність службових осіб організацій та органів, що 

проводять перевірку підприємства, за розголошення 

комерційної таємниці підприємства. [8] 

На будь-якому рівні необхідним є збереження первного 

ступеня секретності, якщо від зазначеної інформації залежать 

життя, інтереси або фінансові результати. Доцільним буде 

пригадати адвокатську, комерційну, державну та інші види 

таємниць. Цінність вищезазначеної інформації виражається 

саме у її конфіденційності, а розкриття відповідно позбавляє її 

важливості, призводить до заподіяння шкоди власникам такої 

інформації та її розпорядниками. В Україні, існує низка 

таємниць, що охороняються законом, серед них: 

 Державна таємниця (ЗУ «Про державну 

таємницю»); 

 Таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 КУ, ст. 306 ЦКУ); 
 Персональні дні у вигляді інформації про особу

(ЗУ «Про інформацію», «Про захист персональних даних»); 
 Таємниця слідства (ЗУ «Про оперативно-

розшукову діяльність»); 

 Банківська таємниця (ЗУ «Про банки і

банківську діяльність»); 

 Адвокатська таємниця (ст. 22 ЗУ «Про

адвокатуру», Правила адвокатської етики); 

 Таємниця усиновлення (ст. 228 СКУ);
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 Таємниця страхування (ЗУ «Про страхування»);

 Таємниця фінансового моніторингу (ЗУ «Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»); 

 Таємниця сповіді (ЗУ «Про свободу совісті та

віросповідання») 

 Лікарська таємниця (ЗУ «Основи законодавства

України про охорону здоров'я»); 

 Комерційна таємниця (ст. 505 ЦКУ).

На сьогодні законодавство з питань комерційної  

таємниці в Україні не систематизовано. Відносини, пов'язані з 

охороною комерційної таємниці, регулюються нормативно-

правовими актами, що належать до різних галузей права, 

зокрема Цивільним кодексом України, Господарським 

кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом 

України про адміністративні правопорушення, Законами 

України "Про інформацію", "Про науково-технічну інформацію", 

"Про захист від недобросовісної конкуренції", і визначають лише 

загальні засади правового регулювання таких відносин. Наразі 

лише схвалено Концепцію проекту Закону України "Про охорону 

прав на комерційну таємницю". [9] 

Говорячи про сучасний етап розвитку юридичної 

свідомості суспільства, захист комерційної таємниці залежить 

від ділової етики. Комерційною таємницею є конфіденційна чи 

комерційна інформація, вона виступає багатогранним та 

глибоким поняттям. Вказана сукупність даних відноситься до 

технічної та комерційної інформації, включаючи дизайн, 

процес виробництва, формули продуктів, методи виробництва, 

майстерність виробництва, ноу-хау управління, списки 

клієнтів або стратегії виробництва та продажу тощо. Проте за 
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загальним правилом це така інформація, що приносить 

користь своєму володільцю і не може йти у конфлікт з 

суспільними інтересами. Більше того, інформація 

загальновідома, може також принести економічну вигоду 

володільцю, має практичну або потенційну практичність і 

управляється володільцем за допомогою конфіденційних 

засобів також може у своїй сукупності становити 

конфіденційну інформацію. [2] 

Цивільний кодекс України у статті 505 визначає, що 

комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому 

розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її 

складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які 

звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона 

належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була 

предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 

збереження її секретності, вжитих особою, яка законно 

контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть 

бути відомості технічного, організаційного, комерційного, 

виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які 

відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної 

таємниці. [10] 

Звернемося до визначень науковців стосовно того, що 

таке «комерційна таємниця».  

Згідно з Економічним словником П. Багрія, комерційна 

таємниця – це засекречування виробничих, торговельних і 

фінансових операцій на капіталістичних підприємствах, що 

охороняється законом [11, c. 238].  

У той самий час, Економічний словник С. Мочерного 

визначає комерційну таємницю як право підприємства, фірми 

компанії, організації, на засекречення усіх виробничих, 

торговельних    і    фінансових      операцій      та      відповідної 
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документації, що охороняється законодавством. [12, c. 330] 

Л. Полуніна у своїй статті вказує, що комерційна 

таємниця – це науково-технічна, комерційна, організаційна та 

інша інформація, яка використовується в підприємницькій 

діяльності і володіє реальною або потенційною економічною 

цінністю. [8] 

Не існує єдиного визначення поняття «комерційна 

таємниця», оскільки норми, що стосуються комерційної 

таємниці розроблені як на державному, так і на 

міждержавному рівні. Більш того, вказане питання 

досліджується науковцями економістами та юристами у різних 

галузях права. 

Хоча кількість визначень продовжує зростати через 

актуальність теми, інтерес науковців до неї, активну судову 

практику у цих питаннях, кожне визначення має кілька 

ключових елементів. Комерційна таємниця —  це те, що (1) 

використовується в бізнесі компанії, що (2) не відоме або не 

доступне конкурентам, (3) має комерційну цінність або що 

забезпечує конкурентну перевагу на ринку, і (4) власник 

інформації захищає від розкриття шляхом розумних зусиль для 

збереження його таємниці. 

Вказані ознаки відображено й у статті 39 Угоди про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, яка 

визначає, що фізичні та юридичні особи повинні мати 

можливість захисту інформації, яка законно знаходиться під їх 

контролем, від розкриття, придбання або використання 

іншими без їхньої згоди у такий спосіб, який суперечить 

чесній комерційній практиці, якщо така інформація: (a) є 

секретною у тому розумінні, що вона як єдине ціле або у 

точній конфігурації та поєднанні разом її компонентів, 

загально відомих або доступних для осіб у колах, що звичайно 
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мають справу з інформацією, про яку йдеться; (b) має 

комерційну цінність через те, що вона є секретною; (c) 

зберігається в секреті внаслідок вжиття за відповідних 

обставин певних заходів особою, яка законно здійснює 

контроль за цією інформацією. [13] 

Вказана стаття містить норми про захист закритої 

інформації (undisclosed information) від незаконного 

заволодіння нею та її розкриття. [14] Нажаль, навіть будучи 

загальним міжнародним стандартом, дана норма не стала 

уніфікованою у державах-членах Світової організації торгівлі. 

Закрита інформація, в тому числі ноу-хау, у багатьох країнах не 

визнається об’єктом промислової власності, тому у даному 

випадку буде застосовуватися директива  2004/48/ЕС від 

29.04.2004 Європейського парламенту та Ради ЄС «Про 

примусове використання прав на інтелектуальну власність» [15]. 

Майже кожна компанія має певні комерційні секрети. 

Інформацією, що містить, комерційну таємницю може бути 

майже все, що забезпечує економічну або конкурентну 

перевагу над конкурентами. Завдяки широкому визначенню 

прийнятного об’єкта, закон про комерційну таємницю захищає 

широкий спектр цінної інформації, включаючи інформацію, 

яка не підлягає захисту відповідно до чинного законодавства 

про патенти, торгові марки чи авторські права. Це може 

включати формули та рецепти, власні бази даних, бізнес-

процеси та методи, інформацію про витрати, ціни, маржу, 

накладні витрати, виробничі процеси, власні комп’ютерні 

програми, списки клієнтів, а також стратегічні плани та 

маркетингові програми. Усе це спонукає уряди держав 

приймати національні нормативно-правові акти з питань 

захисту комерційної таємниці. Часто власники цих 

комерційних таємниць можуть навіть не знати, що цей тип 
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інформації захищається законодавством про комерційну 

таємницю. 

Ефективний механізм захисту цінності інформації 

необхідний, оскільки він сприяє належному захисту 

комерційної таємниці при створенні нових продуктів 

інтелектуальної діяльності, конкурентоздатності бізнесу, 

захисту інтересів підприємств не залежно від розміру та 

структури власності, залученню інвестицій створенню робочих 

місць, розвитку міжнародної торгівлі тощо. Зважаючи на усе 

вищезазначене випливає, що суттєві відмінності у 

національних законодавствах різних держав призводять до 

ризику для комерційної інформації з боку країн з низьким 

рівнем захисту, що спричиняє додаткові затрати, пов’язані з 

таким збереженням.  

Одним з найпоширеніших шляхів втрати комерційної 

таємниці є кіберзлочинність або розповсюдження інформації у 

мережі інтернет співробітниками як умисно, так і з 

необережності. Дослідження Європейської Комісії з питань 

комерційної таємниці та конфіденційної комерційної 

інформації на внутрішньому ринку 2013 року [16] виступало за 

запровадження законодавчої ініціативи щодо захисту 

комерційної таємниці в усьому Європейському союзі (надалі – 

«ЄС»), чого загалом не сприймали в ЄС. Комерційна таємниця 

завжди була і є типом захисту, на який часто покладаються 

при впровадженні інновацій, але, на жаль, це ускладнюється 

нерівномірною законодавчою ініціативою у більшості держав-

членів ЄС. Вказані розбіжності стосувалися питань: наявності 

профільного законодавства з питань комерційної таємниці; 

наявності нормативного визначення «комерційна таємниця»; 

механізму захисту комерційної таємниці. 

Тому,  для  усунення  цих  бар'єрів шляхом  встановлення 
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мінімальних рівнів захисту та гармонізації відповідної 

юридичної термінології була направлена Директива 2016/943 

від 08.06.2016 Європейського парламенту та Уряду «Про 

захист нерозкритих секретів виробництва (ноу-хау) і 

комерційної інформації (комерційної таємниці) проти їх 

незаконного придбання, використання та розкриття. [17] 

Країнам ЄС давалось 2 роки на виконання положень цієї 

директиви.  

Усе вищезазначене робиться бізнесом та урегульовується 

з боку держав аби уникнути випадків витоку інформації та 

промислового шпіонажу. Від якого страждають не лише 

фірми, а й держави. 

За підрахунками експертів, французька економіка станом 

на 2015 рік, втрачала щорічно близько 53 млрд. євро, що 

еквівалентно 30 000 робочим місцям, по причині економічного 

шпигунства [18, с. 272]. Основними «шигунами» вважаються 

Китай та Росія, з різними використовуваними у шпигунстві 

методами: від шпигунства, підслуховування телефонних 

розмов і крадіжки ноутбуків до інтернет-атак, використання 

комп’ютерних вірусів по електронній пошті. Метою цих атак є 

отримання не тільки інформації про технології, але і методів 

управління і маркетингових стратегій, доступ до 

інтелектуальної власності в режимі он-лайн спонсорованими 

державами- хакерами. [19] 

Наведемо яскраві та відомі приклади промислового 

(економічного) шпигунства, яке має давню історію. Наприклад 

батька французької порцеляни Франсуа Ксав’є д’Антреколь 

звинувачують у тому, що він використав візит 1712 року до 

«порцелянової столиці» Китаю міста Цзиндечжень з метою 

розкриття в Європі методу виробництва китайської порцеляни. 

Звідти він писав листи у Францію одному священику. Відомий 
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китаєзнавець тих часів, Жан-Батист Дюальдо, опублікував їх у 

1735 році. Франсуа Ксав'є д Антреколь також передав 

матеріали для досліджень. В Європі знайшли поклади 

подібних природних копалин, і після цього в 1752 році була 

заснована Сервская мануфактура. Там вперше створили 

фарфор білого кольору, який вже не поступався виробам 

китайців. Деякі науковці вказаний випадок визначають, як 

перше промислове шпигунство. [20] 

Також світова спільнота пам’ятає інцидент, який стався у 

1965 році. Тоді за допомогою літака «Міраж» французи 

пробували дізнатися інформацію стосовно компонентів 

радянського літака ТУ-144. Оскільки у ті часи активно йшла 

дослідницько-розробницька робота проектуванню літаків 

Радянським союзом (розробляли літаки ТУ) та США, 

Британією і Францією (розробляли літаки Concorde). Франція 

також охороняла власні розробки від викрадення та 

використання іншими країнами. В контексті цього з Франції було 

депортовано працівника Аерофлоту Сергія Павлова, якого було 

звинувачено в вивезенні документації Concorde. [21] 

Одним з останніх скандальних випадків викрадення 

комерційної таємниці можна вважати новину видання 

TheSUN, що опубліковано у жовтні 2021 року, щодо 

викрадення російським урядом формули вакцини від 

коронавірусу. [22] 

Кожною сучасною державою повинні вживатись розумні 

заходи щодо збереження комерційної таємниці у секреті (п. 1 

(с) ст. 2 директиви 2016/943). Цікавим також є те, що п 16 

преамбули Директиви 2016/943 визначено, що володільці ноу-

хау та іншої інформації, захищеної в якості комерційної 

таємниці, не мають виключного права. Це в свою чергу 

забезпечує можливість незалежного створення аналогічних 
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об’єктів, тобто отримана інформація шляхом зворотного 

інжинірингу ( – дослідження пристрою або програми, а також 

документації на нього з метою зрозуміти принцип його роботи 

і, найчастіше, відтворити пристрій, програму або інший об’єкт 

з аналогічними функціями, проте без копіювання як такого 

[23]), що буде законним. Проте заборону вказаних дій можна 

передбачити у відповідному договорі (п. 1 (b) ст. 3 директиви 

2016/943). Тобто директива 2016/943 вважає допустимим 

виключно дослідження, що є загальнодоступним: 

спостереження, вивчення, розробку і тестування. Стосовно 

використання чи розголошення комерційної таємниці, 

отриманої вищезазначеним способом, як і будь яким іншим з 

числа законних, то п. 2 ст. 3 директиви 2016/943 направляє нас 

до національного законодавства. 

Зважаючи на вищезазначене і продовжуючи тему 

промислового шпигунства не можна не згадати протилежний 

йому вид збору інформації про процеси окремих компаній. Тут 

мова йтиме про конкурентну розвідку, яка передбачає законну 

та етичну діяльність відносно зворотного інжинірингу: 

систематичного збору, аналізу та управління інформацією про 

діяльність конкурентів. Це може включати такі види 

діяльності, як перевірка статей, корпоративних публікацій, 

веб-сайтів, патентних заявок, спеціалізованих баз даних, 

інформації на торгових виставках тощо для визначення 

інформації про корпорацію. [24, с 73-74] Тобто основним 

джерелом інформації тут є виключно дослідження відкритих 

даних. Дуглас Бернхардт характеризував «конкурентну 

розвідку» як «застосування принципів і практик від військової 

та національної розвідки до сфери глобального бізнесу», [25] 

тобто це комерційний еквівалент «розвідки» з використанням 

відкритих джерел . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_intelligence
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Різниця між конкурентною розвідкою та економічним чи 

промисловим шпигунством полягає розумінні юридичної 

основи, саме це дасть можливість зрозуміти межу між ними.  

Попередньо було згадано можливість патентування 

певних даних з метою їх захисту. Проте не можна не пояснити, 

чому власники бізнесу та управлінці обирають захист даних 

шляхом встановлення комерційної таємниці, а не віддають 

перевагу патенту. Останній часто є більш ризиковим для 

бізнесу. Наприклад, під час подачі заявки на патент, авторське 

право або торгову марку компанія повинна власне самостійно 

розкрити свій секрет. Хоча патентне законодавство пропонує 

надійний захист запатентованих винаходів, отримання патенту 

вимагає підтвердження того, що винахід є новим, неочевидним 

і запатентованим. Це несе певний  ризик — якщо заявку 

відхилено, секрет більше не є секретним. Крім того, процес 

подання заявки на патент може затягнутися на кілька років. У 

галузях зі швидкозмінними технологіями та короткими 

термінами розробки продуктів, безпосередня доступність 

захисту комерційної таємниці може бути привабливою. З 

іншого боку, у сферах, де технологія повільно змінюється, або 

в якій бажаний довгостроковий захист, потенційно 

необмежена тривалість захисту, передбачена законодавством 

про комерційну таємницю, може бути вигідною у порівнянні з 

двадцятирічною охороною, що надається патентами. 

Приховування певної інформації дає її власнику певні 

переваги, які полягають у тому, що власник самостійно 

вирішує, що саме підлягає розголошенню. Комерційна 

таємниця забезпечує ще один шлях до захисту інтелектуальної 

власності компанії, що дозволяє зберігати винаходи в таємниці 

та потенційно захищати їх назавжди. 

Згадаємо   деякі   приклади   конфіденційної    інформації 
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сучасності. Одна з найбільших загадок – рецепт відомого 

напою Coca-Cola. Це прекрасний приклад того, як на 

комерційній таємниці компанія змогла побудувати свою 

популярність. Ходять чутки, що рецепт напою відомий лише 

кільком особам і зберігається у таємниці з 1886 року, та він 

навіть є застрахованим на випадок промислового шпигунства 

на 43 млн дол. Проте наразі напій виготовляється і 

імпортується майже у всіх куточках планети. І так чи інакше 

вказана інформація викликає сумніви, оскільки 3 людини не 

можуть бути присутніми у всіх країнах для змішування 

компонентів. Там паче, радимо звернути увагу на те, що склад 

зазначено на етикетці кожної пляшки. Проте бренду 

подобається зберігати секретність навколо неї (не бажають 

навіть патентувати) для досягнення власних комерційних 

цілей, а споживачам подобається бути тими, хто поважає 

комерційну таємницю. На мій погляд, вказаний приклад 

ілюструє додаткову особливість комерційної таємниці, а саме 

маркетингову: бажання споживача «доторкнутися» до чогось 

таємного. 

Ще одним цікавим прикладом є історія одеколону 

№4711, розробленого Вільгельмом Мюленсом у 1792 році. 

Спочатку дана рідина використовувалась і у якості напою. 

Проте Наполеон змусив зробити публічним склад усіх рідин 

внутрішнього застосування. Не бажаючи розголошувати 

секрет свого «зілля» тогочасний алхімік почав випускати його 

виключно для зовнішнього застосування. Формула досі 

тримається у секреті. [26] Даний приклад яскраво ілюструє 

культуру «комерційної таємниці» та ефективну охорону її 

протягом століть. Тобто конфіденційна інформація є 

життєвоважливою для конкурентоздатності та прибутковості 

компаній  і  є  одним  з  їх найцінніших корпоративних активів. 
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Кожен з них охороняється як комерційна таємниця. 

Повернемося до сучасності. Актуальні судові справи 

наприклад щодо Facebook чи Uber не мають нічого спільного з 

патентами, торговими марками чи авторськими правами 

Згідно зі звітом американської компанії з оцінки бізнесу, 

лідера в галузі оцінки інтелектуальної власності, збитку та 

трансферного ціноутворення  Willamette Management 

Associates за 2016 рік [27], кількість федеральних справ про 

комерційну таємницю збільшувалася на 14 відсотків щороку з 

2001 по 2012 рік. Згідно зі звітом Lex Machina за 2021 рік, із 

прийняттям DTSA зростання стало більш стрімким. Оскільки 

72,9% справ про комерційну таємницю у 2020 році та 72,5% 

справ у 2019 році включали претензії відповідно до DTSA 

(управління безпеки оборонних технологій [28]), подання 

справ про комерційну таємницю, можливо, досягли нового рівня 

[29]. Розуміння цієї важливої галузі права має вирішальне 

значення, оскільки інформаційна епоха розвивається, а компанії 

стикаються з дедалі складнішими атаками з боку тих, хто хоче 

отримати доступ до їх IP-адрес. [30] 

При захисті комерційної таємниці слід згадати про захист 

цієї інформації у формі договору. Так, це усім відомі договори 

про нерозголошення інформації (надалі - «NDA»). Щоб 

відповідати вимогам щодо захисту комерційної таємниці, 

підприємства повинні укласти угоди про нерозголошення з 

усіма співробітниками та з усіма контрагентами.  

Зазвичай у NDA прописують, що комерційною 

таємницею виступає усе те, що не є публічним. Однак захист 

комерційної таємниці відповідно до вищезазначеної директиви 

ЄС вимагає, щоб комерційні таємниці були визначені якомога 

точніше. Загальні положення будуть неефективними, особливо 

в контексті угод з працівниками, оскільки працівники не 
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завжди можуть вірно оцінити, що таке комерційна таємниця і 

наскільки вона поширюється (прикладом є справа LAG 

Düsseldorf, 03.06.2020 - 12 SaGa 4/20; LAG Кельн, рішення від 

2 грудня 2019 року – 2 SaGa 20/19 у якій йшлося про 

використання працівником інформації з клієнтської бази. 

Вказана справа є ілюстрація того, що працівник може не 

розуміти, що саме за таємницю він повинен зберегти, обсяги 

цієї таємниці та безпосередньо шляхи такого збереження та, 

відповідно, наслідки використання не в інтересах власника 

конфіденційної інформації). [31] 

В Інтернеті можна знайти різноманітні зрази NDA, 

керуючись судовою практикою радимо звернути увагу на 

наступні моменти: 

1. Складання договорів повинно відповідати 

законодавству країн резидентства суб’єктів такого 

договору, із забороною використання шаблонів під час 

укладання таких договорів. Зокрема використання в Україні 

американських шаблонів не є виправданим; 

2. Врахування у тексті договору конкретних меж

інформації, які можна віднести до комерційної таємниці, як 

от: списки клієнтів, постачальників і внутрішній 

домовленості з ними, показники продажів, ціни та угоди на 

знижки з окремими клієнтами чи категоріями контрагентів; 

дані управлінської звітності; технічні ноу-хау; кадрові 

питання (плани просування по службі, розміри винагород 

тощо); процеси виробництва та розвитку; маркетингові 

процедури та заплановані маркетингові заходи. 

3. Внести у договір особливості доступу осіб, з

якими укладено цей договір  до комерційної таємниці. Тут 

мається на увазі як, де і коли особа має право користуватися 

зазначеною інформацією. 
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Пропоную роботодавцю власний дієвий алгоритм 

встановлення того, чи віднести інформацію до комерційної 

таємниці. Тут, на мій погляд, логічно скористатися SWOT-

аналізом (табл. 1): 

Таблиця 1 
Доступ до інформації 

можна обмежити 

Використання/обмеження 

використання цієї інформації 

впливає на рівень прибутковості 

та унікальності 

продукту/компанії 

Доступ до інформації НЕ 

можна обмежити 

Використання/обмеження 

використання цієї інформації 

впливає на рівень прибутковості 

та унікальності 

продукту/компанії 

Доступ до інформації 

можна обмежити 

Використання/обмеження 

використання цієї інформації НЕ 

впливає на рівень прибутковості 

та унікальності 

продукту/компанії 

Доступ до інформації НЕ 

можна обмежити 

Використання/обмеження 

використання цієї інформації НЕ 

впливає на рівень прибутковості 

та унікальності 

продукту/компанії 

Тобто, якщо управлінці чи власники бізнесу визначають, 

що використання певної комерційної інформації можна 

обмежити, та така інформаціє справді є важливою для 

прибутковості чи унікальності їх бізнесу, то логічним буде її 

віднесення до комерційної таємниці. 

Висновки. Оскільки комерційні таємниці відіграють все 

більш важливу роль у діловому світі, юридичній спільноті та 

суспільстві в цілому, компанії повинні інвентаризувати свої 

комерційні таємниці, застосовувати всі розумні заходи для їх 

захисту та оцінювати різні юридичні інструменти для захисту 

цих цінних активів. Разом з тим кожному суб’єкту 
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господарювання не зайвим буде замислитися над тим, яку саме 

інформацію він бажає захистити, то розробити власний 

алгоритм такого захисту.  

Незважаючи на те, що держави мають низку законів, які 

охороняють комерційну таємницю як в середині країни так і за 

її межами Суб’єкти відносин все одно стикаються з 

проблемами розголошення такої таємниці. На мою думку для 

захисту комерційної таємниці слід вжити низку заходів. 

Прийняти профільний закон про захист комерційної таємниці 

(для України та ряду держав, які досі цього не зробили), що 

передбачав би права і обов’язки всіх учасників відносин з 

накладанням відповідальності при розголошенні такої 

таємниці. Для врегулювання проблем захисту комерційної 

таємниці в міжнародному аспекті пропоную уніфікуваті 

законодавство державам. 

Основною причиною зазначених рекомендацій є те, що 

це дозволить бізнесу не перейматися стосовно входження на 

нові ринки, а державам підвищити інвестиційну привабливість 

власних економік. А поки логічним буде під час міжнародних 

відносин звертати увагу на те, чи є у країни-партнера визнання 

міжнародних актів з питань комерційної таємниці, що буде 

гарантією подальшого захисту таких стосунків, підкріпленою 

правом звернення до міжнародних судів. 
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§11.3 РОЛЬ ВЕРХОВНОГО  СУДУ В УСУНЕННІ 

НЕДОЛІКІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЯКІ 

УСКЛАДНЮЮТЬ ЕФЕКТИВНЕ ЗАДОВОЕННЯ ПРАВОВИХ 

ПОТРЕБ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРКАКТИКИ ВЕЛИКОЇ 

ПАЛАТИ)  

Вступ. Як відомо, юридико-технічні недоліки 

законодавства ускладнюють, так чи інакше, належне 

задоволення правових потреб учасників суспільного життя. 

Тому далі розглянемо детальніше деякі з таких, найбільш 

поширених, дефектів і практику їхнього подолання на підставі 

постанов ВС. Такі можливості цього органу зумовлені тим, що 

відповідно до ч.5-6 ст.13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» висновки щодо застосування норм права, 

викладені у постановах ВС, є обов’язковими для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, 

а також враховуються іншими судами при застосуванні таких 

норм. Завдяки цьому ВС спроможний, так би мовити, 

нейтралізувати юридико-технічні недоліки, яких, подекуди, на 

жаль, не позбавлене українське законодавство і які, відтак, 

послаблюють ефективність правового регулювання процесу 

задоволення правових потреб. 

Виклад основного матеріалу. До таких недоліків, на 

думку професора В. Косовича, належать, явно виражені 

(законодавчі прогалини, колізії та дублювання) і частково 

виражені (нормотворчі помилки). А одним із найбільш дієвих 

засобів подолання цих недоліків є судова практика [34, с.15-

16; 35, с.9, 103-104, 109, 113-114, 122, 130, 142-143, 327, 396]. 

Подолання законодавчих прогалин має два 

загальновизнані способи. Перший із них – аналогія закону – 
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вирішення справи за наявності прогалини на основі норми 

права, що регулює найбільш подібні суспільні відносини. 

Прикладом може бути прогалина, яка полягає у 

відсутності в цивільному законодавстві положення щодо 

можливості визнання договору недійсним після його 

розірвання, що перешкоджає задоволенню потреби у 

юридичній визначеності в правовідносинах сторін цього 

договору, які могли діяти всупереч законодавству ще у момент 

укладення договору, а тому і на час його розірвання. Засоби 

подолання цієї прогалини продемонстровані у постанові ВП 

ВС від 27.11.2018 р. у справі № 905/1227/17 [20]. 

Проаналізувавши приписи ЦК щодо недійсності правочинів, 

ВП ВС дійшла висновку, що розірвання сторонами договору, 

виконаного повністю або частково, не позбавляє його сторони 

права на звернення до суду з позовом про визнання такого 

договору недійсним. Окрім цього, як вказала ВП ВС, не 

перешкоджає поданню відповідного позову і закінчення 

строку (терміну) дії правочину до моменту звернення до суду. 

Зауважимо, що упродовж 2018 – 2019 рр. ВП ВС 

прийняла ще низку постанов, якими подолала прогалини у 

чинному законодавстві, зокрема: 

1) постанова від 17.04.2018 р. у справі № 200/11343/14-ц [18]

(про можливість відповідача, – який не був належно 

повідомлений про час і місце розгляду справи у суді першої 

інстанції та не брав участі у такому розгляді, а тому не міг 

заявити у цьому суді про сплив позовної давності до ухвалення 

ним заочного рішення, – подати таку заяву до апеляційного 

суду); 

2) постанова від 30.01.2019 р. у справі № 442/456/17 [24]

(щодо права на пільгову пенсію за вислугу років викладачів 

позашкільних навчальних закладів за відсутності прямої 



 MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
 Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

488 

вказівки на їхні посади у Переліку закладів і установ освіти, 

охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на 

яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженому 

постановою КМ України від 04.11.1993 р. № 909 [2], у 

відповідній редакції); 

3) постанова від 13.02.2019 р. у справі № 822/524/18 [25]

(про можливість переведення держслужбовця з інвалідністю 

ІІ групи, який має відповідний стаж роботи на держслужбі, з 

пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця до 

досягнення пенсійного віку); 

4) постанова від 26.06.2019 р. у справі № 905/1956/15 [28]

(ВП ВС застосувала до правовідносин щодо заміни боржника у 

виконавчому провадженні приписи ч. 3 ст.109 і ст.619 ЦК про 

те, що юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе 

субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями, які згідно з 

розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що 

утворилася внаслідок виділу, а кредитор може вимагати 

задоволення його вимоги як від основного боржника, так і від 

особи, яка несе субсидіарну відповідальність; ВП ВС 

вирішила, що внаслідок виділення з юридичної особи-

первісного боржника іншої юридичної особи, до якої 

перейшов борг першої за судовим рішенням, виділена 

юридична особа стає основним боржником у виконавчому 

провадженні, а та юридична особа, яка була первісним 

боржником за судовим рішенням, стає у виконавчому 

провадженні субсидіарним боржником); 

5) постанова від 10.12.2019 р. у справі № 925/698/16 [33]

(ВП ВС усунула прогалину у законодавстві щодо 

неможливості відновлення банківської ліцензії після її 

відкликання Національним банком України, якщо відповідне 

рішення останнього скасував через юридико-організаційні 
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порушення суд; ВП ВС вирішила, що, якщо банк, визнаний 

проблемним, не відповідає вимогам банківського 

законодавства, дотримання яких є обов’язковим для наявності 

банківської ліцензії, недоліки у процедурах виведення такого 

банку з ринку не можуть бути підставою для поновлення цієї 

ліцензії). 

Другим способом подолання прогалин є аналогія права, 

тобто вирішення юридичної справи на основі загальних або 

галузевих принципів права за відсутності не тільки норми, яка 

мала би прямо регулювати суспільні відносини, але й норми, 

яка регулює аналогічні відносини. Можливість вдатися до 

аналогії закону та аналогії права закріплена у ЦК (ст.8), СК 

(ст.10), ЦПК (ч.9 ст.10), ГПК (ч.10 ст.11), КАС (ч.6 ст.7), проте 

цю можливість суди використовують нечасто. Прикладами 

судових рішень, в яких у 2018 – 2019 рр. ВП ВС застосувала 

аналогію закону, можна вважати такі: 

1) постанова від 27.11.2019 р. у справі № 629/847/15-к [30]

(про врегулювання за аналогією процесуального закону, 

незважаючи на відсутність цього інституту у КПК, 

процесуальних відносин щодо можливості відступу від 

висновку об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у 

складі ВС цією самою об’єднаною палатою, як є у цивільній, 

господарській і адміністративній юрисдикціях); 

2) постанова від 04.12.2018 р. у справі № 910/18560/16 [21]

(ВП ВС на підставі приписів статті 120 ЗК, статті 377 ЦК, які 

передбачають перехід права на земельну ділянку в разі набуття 

права власності на об'єкт нерухомості, сформулювала принцип 

єдності юридичної долі земельної ділянки та розташованої на 

ній будівлі або споруди, а далі поширила цей принцип на 

перехід права власності на нерухомий об’єкт, споруджений на 

земельній ділянці, яка перебуває на праві постійного 
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користування); 

3) постанова від 05.12.2018 р. у справі № 713/1817/16-ц [22]

(застосувавши принцип єдності юридичної долі земельної 

ділянки та спорудженого на ній об’єкта нерухомого майна, 

ВП ВС встановила наявність цивільного інтересу в 

оформленні права на земельну ділянку під спорудженим на ній 

об’єктом, придбаним у власність). 

Розв’язання колізій здійснюється залежно від їхніх 

різновидів за правилами, що передбачені законодавством або 

правовою доктриною. Серед них вирізняють ієрархічні, 

змістовні, темпоральні та «змішані» (темпорально-змістовні, 

ієрархічно-змістовні, темпорально-ієрархічні) [див. також: 35, 

с.100-107; 36, с.9-14, 16; 37, с.5-11]. 

Ієрархічні колізії долаються шляхом застосування норми, 

що закріплюється в нормативно-правовому акті, який має 

вищу юридичну силу. Так, правила подолання колізій 

юридичних норм Конституції України та закону, а також норм 

міжнародних договорів і закону сформульовані на 

законодавчому рівні. Стосовно першої колізії, то ч.2 ст.8 

Конституції України встановлює, що Основний Закон має 

найвищу юридичну силу, а закони й інші нормативно-правові 

акти приймаються на основі Конституції України та повинні їй 

відповідати. Щодо другої, то ч.1 ст.9 Конституції України та 

ч.2 ст.19 Закону України «Про міжнародні договори України» 

від 29.06.2004 р. № 1906-IV [10] визначають, що чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

ВР України, є частиною національного законодавства України, 

а ч.2 ст.19 вказаного Закону вказує, що якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються 
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правила міжнародного договору. 

Прикладом колізій між нормами закону та підзаконного 

нормативного акта може слугувати колізія між ч.5 ст.5 Закону 

України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. 

№ 1404-VIII [5] і п.14 розділу ІІІ Інструкції з організації 

примусового виконання рішень, затвердженої наказом 

Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5 [1]. Ця 

колізія полягає у тому, що вказаний Закон передбачив 

можливість передання виконавчого документа від одного 

приватного виконавця іншому або відповідному органу ДВС, 

або від органу ДВС – приватному виконавцю лише за заявою 

стягувача. Закон не зобов’язав приватного виконавця 

передавати виконавче провадження, яке перебуває у нього на 

виконанні, державному виконавцю з тієї підстави, що у 

державного виконавця є зведене виконавче провадження щодо 

того самого боржника. Натомість зазначена Інструкція 

імперативно визначила, що у разі, якщо стосовно одного 

боржника відкрито декілька виконавчих проваджень про 

стягнення коштів, то вони об’єднуються у зведене виконавче 

провадження та виконуються тим державним виконавцем, 

який відкрив перше таке провадження; більше того, нові 

виконавчі провадження щодо цього боржника за наявності 

зведеного виконавчого провадження приєднуються до 

останнього. Вказане по суті означає обов’язок приватного 

виконавця у разі відкриття ним виконавчого провадження 

передати останнє державному виконавцеві, в якого 

знаходиться зведене виконавче провадження стосовно того 

самого боржника. Означена колізія не дає змоги задовольнити 

потребу у юридичній визначеності процедури вчинення 

виконавчих дій приватним виконавцем у разі надходження до 

нього на виконання виконавчого документа про стягнення 
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коштів з боржника, стосовно якого у державного виконавця 

вже є зведене виконавче провадження. 

Засоби розв’язання такої колізії відображені у постанові 

ВП ВС від 05.12.2018 р. у справі № 904/7326/17 [23]. ВП ВС 

вказала, що положення зазначеної Інструкції слід розглядати 

як такі, що запроваджені відповідно до вимог Закону, а тому 

не можуть йому суперечити, в тому числі встановлювати нові 

вимоги, які прямо не передбачені Законом, на виконання якого 

ця Інструкція затверджена. 

Ще одним прикладом подолання ієрархічної колізії може 

бути постанова ВП ВС від 04.12.2019 р. у справі 

№ 520/3939/19 (Пз/9901/10/19) [31] (колізія між п.4, 5 ч.1 ст.4 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 

08.07.2010 р. № 2464-VI [9] і п. 16 розділу IV Порядку 

формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 [4]). 

Змістовні колізії виникають внаслідок часткового збігу 

обсягів правового регулювання певних суспільних відносин і 

пов’язані з конкуренцією загальних, спеціальних і виняткових 

норм права. Для прикладу, колізія між приписами п. «а» ч.1 

ст.341 ГПК та ч.5 ст.74 Закону України «Про виконавче 

провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VІІІ стосовно того, в 

яких днях – календарних або робочих відповідно – рахувати 

строк на оскарження до суду рішень, дій або бездіяльності 

державного виконавця та посадових осіб ДВС щодо виконання 

судового рішення, не давала змоги задовольнити потребу в 

юридичній визначеності щодо строку такого оскарження. Цю 

колізію  ВП  ВС  усунула  у постанові від 13.03.2019 р. у справі 
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 № 920/149/18 [26]. 

ВП ВС вказала, що у ст.74 вказаного Закону, яка 

регулює, зокрема, відносини, що виникають під час 

оскарження рішень, дій або бездіяльності державного 

виконавця не тільки до суду, але й до органів державної 

виконавчої служби, є загальні норми щодо норм ст.339-341 

ГПК. Тому під час оскарження саме до суду рішень, дій або 

бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи 

органу ДВС або приватного виконавця, на виконанні яких 

перебуває виконавчий документ господарського суду, слід 

дотримувати відповідних положень ГПК, зокрема щодо права 

на звернення з такою скаргою впродовж десяти календарних, а 

не робочих днів (п. «а» ч.1 ст.341 цього кодексу). 

Іншим прикладом подолання змістовної колізії може 

бути постанова ВП ВС від 05.12.2019 р. у справі 

№ 9901/495/19 [31], в якій суд вирішив, що приписи ст.46 

Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р. 

№ 1798-VIII [6] є спеціальними щодо приписів ч.4 ст.22, п.2, 3 

ч.1, ч.4 ст.266 КАС, а тому ухвала Вищої ради правосуддя про 

відкриття дисциплінарної справи щодо судді не може бути 

оскаржена. 

При збігу темпоральної та змістовної колізій, що 

виникає внаслідок більш пізнього введення в дію загальної 

норми, пріоритет надається спеціальній нормі, хоча її й 

прийнято раніше. Як приклад, розглянемо колізію між ч.3 

ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів» від 

12.05.1991 р. № 1023-ХІІ [8] про звільнення споживачів від 

сплати судового збору за позовами, що пов’язані з 

порушенням їхніх прав, а також ст.5 Закону України «Про 

судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI [13] у редакції 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
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актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 р. 

№ 484-VIII [7], згідно з яким споживачів було виключено з 

переліку осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору. 

Внаслідок такої колізії споживачі певний час не мали 

можливості задовольнити потребу у захисті їхніх прав судом 

без оплати судового збору. 

У постанові від 21.03.2018 р. у справі № 761/24881/16-ц [17] 

ВП ВС вказала, що Закон України «Про захист прав 

споживачів», який прийнятий раніше, є спеціальним щодо 

Закону України «Про судовий збір», в якому немає вичерпного 

переліку осіб, які звільнені від сплати судового збору. А крім 

того, відсутність категорії споживачів у такому переліку не 

може безумовно означати те, що споживачі не мають вказаної 

пільги, встановленої спеціальним законом, який гарантує 

реалізацію та захист саме їхніх прав. 

Іншим прикладом збігу темпоральної та змістовної 

колізій може слугувати колізія між ст.256 ЦК та ст.88 Закону 

України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ [11] щодо 

строку звернення до нотаріуса із заявою про вчинення 

виконавчого напису. Вона полягає у тому, що ст.88 вказаного 

Закону містить різні строки для звернення до нотаріуса за 

вчиненням виконавчого напису: три роки – у відносинах за 

участю громадян, один рік – для відносин за участю підприємств, 

установ і організацій. На момент ухвалення ВР України цього 

Закону діяв Цивільний кодекс УРСР 1963 р. [15], який 

встановлював позовну давність залежно від суб’єктного 

складу сторін правовідносин: три роки у відносинах за участю 

громадян і один рік у спорах за участю підприємств, установ і 

організацій. Після внесення змін до Цивільного кодексу УРСР 

у 1995 р., а тим більше після набрання чинності новим ЦК у 

2004 р., строки, встановлені у ст.88 згаданого Закону, не були 
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узгоджені з позовною давністю, яка стала визначатися за 

предметом спору, а не за суб’єктною ознакою. Така 

неузгодженість строків на звернення за захистом права до суду 

та до нотаріуса перешкоджала задоволенню потреби в 

юридичній визначеності для мети вчинення виконавчого 

напису. 

Долаючи вказану темпорально-змістовну колізію, ВП ВС 

у постанові від 02.07.2019 р. у справі № 916/3006/17 [29] 

вказала, що загальний строк для звернення до нотаріуса із 

заявою про вчинення виконавчого напису має становити три 

роки незалежно від суб’єктного складу сторін правовідносин, а 

якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, 

законом встановлено іншу (спеціальну) позовну давність, 

виконавчий напис видається у межах цього строку. 

У разі збігу ієрархічної та змістовної колізій, коли 

загальна і спеціальна норми містяться в актах, що мають різну 

юридичну силу, перевага повинна віддаватись спеціальній 

нормі, навіть якщо вона має меншу юридичну силу. Однак, 

якщо нижчий правотворчий орган не був уповноважений 

видавати акт з такою спеціальною нормою, а отже, вирішувати 

питання по-іншому, ніж визначено в акті вищої юридичної 

сили, повинна діяти загальна норма вищої юридичної сили. 

Для прикладу, у постанові від 05.06.2019 р. у справі № 

755/12638/15 [27] ВП ВС подолала колізію між приписами ч.5 

ст.50 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» від 23.02.2012 р. № 4452-VI (далі – Закон 

№ 4452-VI) [12], ст.23 Закону України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV 

(далі – Закон № 978-IV) [14] та приписом абз. 16 п. 4.18 

глави 4 розділу V Положення про виведення 
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неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням 

виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

від 05.07.2012 р. № 2 (далі – Положення) [3]. Проблема 

полягала у тому, в якому порядку під час ліквідації банку, який 

був управителем фонду фінансування будівництва (далі – 

ФФБ), повертати інвесторам цього будівництва кошти 

оперативного резерву, обліковані у банку на рахунках ФФБ: 

повертати їх у порядку черговості, визначеної у ст.52 Закону 

№ 4452-VI, оскільки це передбачено у Положенні, чи 

повернення цих коштів має відбуватися поза чергою, оскільки 

такі кошти згідно із Законами № 978-IV і № 4452-VI не 

включаються до ліквідаційної маси банку, в якому створений 

ФФБ. Наявність означеної колізії впливала на задоволення 

потреб багатьох довірителів, які інвестували кошти у 

будівництво через ФФБ, але банк, в якому створений ФФБ, 

був визнаний неплатоспроможним. У разі задоволення вимог 

таких довірителів у порядку черговості вимог кредиторів до 

банку, який ліквідується, ці довірителі могли не отримати ні 

інвестовані ними кошти, ні об’єкт будівництва. 

Ст.23 Закону № 978-IV передбачає можливість заміни за 

рішенням суду управителя ФФБ, а також встановлює, що у 

разі ліквідації управителя ФФБ кошти на рахунку ФФБ не 

включаються до ліквідаційної маси управителя ФФБ і 

спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до 

управителя ФФБ згідно з Правилами ФФБ. Ч.5 ст.50 Закону 

№ 4452-VI та абз.1 п.4.18 глави 4 розділу V Положення теж 

вказували, що кошти на рахунку ФФБ не включаються до 

ліквідаційної маси банку. Натомість абз.16 п.4.18 глави 4 

розділу V Положення визначав, що у разі ліквідації банку-

управителя ФФБ кошти на рахунку такого ФФБ 

спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до 
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банку-управителя ФФБ, що ліквідується, але включаються до 

сьомої черги вимог кредиторів. 

ВП ВС вирішила, що у правовідносинах стосовно ФФБ 

пріоритетними є норми Закону № 978-IV, хоча приписи ст.23 

останнього не суперечать ч. 5 ст.50 Закону № 4452-VI. Крім 

того, ВП ВС зазначила, що Положення є підзаконним 

нормативно-правовим актом, який може застосовуватися до 

спірних правовідносин лише у частині, яка не суперечить 

Законам України. 

У разі збігу темпоральної та ієрархічної колізій, що 

виникає внаслідок більш пізнього введення в дію норми, яка 

міститься в акті меншої юридичної сили, пріоритет віддається 

нормі, яка міститься в нормативно-правовому акті, що 

прийнятий пізніше, навіть якщо він має нижчу юридичну силу. 

Приклади подолання таких колізій у практиці ВП ВС за 2018 – 

2019 рр. виявити не вдалося. 

ВП ВС у постановах також долає частково виражені 

недоліки нормативно-правових актів, зокрема спричинені 

неналежним використанням конкретних засобів законотворчої 

техніки. Як приклад розглянемо тлумачення приписів ЦК 

щодо застосування позовної давності до негаторного позову. 

Ст.268 ЦК не передбачає, що вимога власника про усунення 

перешкод у володінні та користуванні його майном, зокрема 

про виселення, належить до вимог, на які позовна давність не 

поширюється. Проте власник, який не втратив володіння його 

майном, має потребу у будь-який час вимагати усунення 

перешкод у користуванні та розпорядженні цим майном, а не 

лише впродовж трьох років з моменту, коли почали вчинятися 

відповідні перешкоди. Навіть після спливу цих трьох років він 

залишається володіючим власником, а тому повинен мати 

можливість захистити його право. Тому у постанові від 
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04.07.2018 р. у справі № 653/1096/16-ц [19] ВП ВС змінила 

підхід ВС України, зафіксований у постанові від 27.01.2016 р. 

у справі № 6-2913цс15 [16] про поширення загальної позовної 

давності на вимоги власника про виселення наймача зі 

службового житла. ВП ВС звернула увагу на те, що власник 

житла не втрачає володіння ним лише у зв’язку з тим, що 

відповідний об’єкт переданий у найм, як і не втрачає право 

власності на цей об’єкт. Допоки особа є власником нерухомого 

майна, вона не може бути обмежена у праві звернутися до суду 

з позовом про усунення перешкод у здійсненні права 

користування та розпорядження цим майном, зокрема і 

шляхом виселення. А тому негаторний позов можна заявити 

впродовж всього часу тривання відповідного правопорушення. 

Повне ж усунення зазначених вище недоліків 

здійснюється кількома загальновизнаними способами 

удосконалення (підвищення якості) нормативно-правових 

актів України, а саме: 1) прийняття нормативного-правового 

акта у новій редакції; 2) внесення змін до нормативно-

правового акта; 3) кодифікація нормативно-правового акта; 

4) офіційне тлумачення-роз’яснення нормативно-правового

акта [35, с.50, 122]. Тобто, внаслідок правотворчої та

правоінтерпретаційної діяльності може підвищуватися

здатність нормативно-правових актів задовольняти потреби

їхніх адресатів.

Висновки. Підсумовуючи усе викладене, видається 

можливим зробити такі стислі висновки.  

Задоволення правових потреб ускладнюється наявністю 

юридико-технічних недоліків в актах чинного законодавства. 

Найбільш поширеними різновидами таких недоліків є, 

зокрема, явно виражені (законодавчі прогалини і колізії) та 

частково виражені (нормотворчі помилки). Значний внесок у 
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подолання цих юридико-технічних дефектів на сьогодні в 

Україні робить, зокрема, ВП ВС у постановах за результатами 

розгляду конкретних судових справ. 
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ODDÍL 12. PEDAGOGIKA STŘEDNÍ ŠKOLY 

§12.1 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Вступ. Сучасні цифрові технології та інноваційні методи 

роботи з інформацією сприяють формуванню новітніх підходів 

до організації навчального процесу у вітчизняних ЗВО. Під 

впливом глобальної інформатизації сучасного суспільства 

формуються нові вимоги до системи освіти, особливо це 

стосується тих напрямів, які є не просто пріоритетними, а 

необхідними для сучасного суспільства. До таких варто 

віднести вивчення іноземних мов. 

Вивчення іноземних мов як процес здобуття знань 

доцільно досліджувати у двох напрямах – як шлях до 

отримання основної освіти, а також як метод роботи над 

власним розвитком, відповідно до якого вивчення іноземних 

мов стає додатковим курсом, який лише доповнює основну 

освіту, проте за умови отримання якісних лінгвістичних знань 

значно підвищує привабливість студента як майбутнього 

фахівця. Таким чином, варто визнати, що іноземна мова стала 

частиною життя кожного студента, який прагне реалізувати 

свій потенціал, знання та навички у практичній професійній 

діяльності. Окрім того, мовне різноманіття сучасного 

суспільства сприяє розвитку міждержавної співпраці, спрощує 

комунікацію, що у сукупності стимулює мобільність 

висококваліфікованих кадрів. Спеціаліст, отримавши якісну 

професійну освіту та сукупність навичок, здатен їх реалізувати 

у будь-якій країні без бар’єрів. Виникнення перешкод на 

шляху самореалізації характерне в умовах обмеженості знань 

іноземних мов чи відсутності досвіду їх використання у 
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практичній роботі. Відповідно, знання іноземних мов є 

фактором забезпечення процесів обміну досвідом і практикою, 

який впливає як на перспективи розвитку міждержавної 

співпраці, так і на конкуренцію – боротьбу за динамізацію 

науково-технічного, економічного прогресу, а також рівень 

добробуту громадян. Проте, трансформація вітчизняної 

системи освіти повинна бути розміреною, поступовою. 

Впровадження інноваційних та цифрових технологій у 

навчальні процеси вимагає обміркованої, науково-

обґрунтованої стратегії, яка буде враховувати: по-перше, 

показники і динаміку соціально-економічного зростання 

держави; по-друге, кризові явища, спричинені 

безпрецедентною пандемією та жорсткими обмеженнями щодо 

можливостей соціальної взаємодії; по-третє, особливості 

побудови освітнього простору держави та країн європейського 

співтовариства, що вкрай важливо в контексті вибору 

Україною євроінтеграційного вектору розвитку. 

Інноваційність і технологічність навчання – ключові 

характеристики сьогоденної системи освіти, основою для яких 

є інновація. Вона є не лише фактором розвитку, а рушійним 

чинником, передумовою переходу суспільства від 

індустріалізованого до інформатизованого. Інновації мають 

особливе значення для системи освіти України, зумовлюють 

ефективність освітніх процесів, їх гнучкість та адаптивність до 

швидкоплинної буденності. Зміна методик навчання іноземних 

мов є принципово важливою умовою на шляху підвищення 

якості і результативності навчального процесу.  

Дослідники [1] стверджують, що цифрова епоха 

передбачає створення можливостей і для студента, і для 

педагога завдяки підвищенню якості лінгвістичної освіти, 

формуванню оптимального середовища для росту їх 
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професіоналізму, кваліфікації, компетентності, а також мовної 

і цифрової грамотності. Визначено, що сьогодні, в умовах 

поширення інформаційно-комунікаційних і інноваційних 

технологій, відбувається масове набуття комплексу 

практичних навичок, пов’язаних із раціональним 

використанням здобутих знань. Окрім того, дослідники 

стверджують, що сучасні моделі організації навчального 

процесу, які побудовані на засадах широкого використання 

новітніх технологій, зумовлюють розвиток і 

самовдосконалення особистості, розкриття її резервних 

можливостей і творчого потенціалу, формують середовище 

для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України [2, с. 111]. 

Проте прихильність до традиційних методів навчання 

іноземних мов залишається на високому рівні. Зокрема, 

результативними є застосування рефлексійних методик [3] та 

безперервна практика як напрям освітнього процесу, який 

стимулює ріст дослідницької активності сучасних студентів та 

мотивує їх до вдосконалення мовних навичок [4; 5]. 

Таким чином, варто визнати, що актуалізується питання 

досягнення балансу між традиційними методами здобуття 

мовної освіти та інноваційними технологіями навчання, 

спрямованими на органічне поєднання потреб і вимог 

національного, а також європейського освітнього середовища. 

Беззаперечною перевагою неминучих процесів оновлення 

методологічної бази і інструментарію навчання іноземних мов 

є впровадження сучасних технології накопичення, 

систематизації та опрацювання навчального матеріалу, 

практика використання яких свідчить про їх вищу 

результативність, ніж традиційних методів (зокрема, шляхом 

проведення лише аудиторних занять). Окрім ефективності 
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сучасних технологій, використання інновацій в освіті 

вимагають і інші чинники, серед яких значну роль відіграють 

тенденції дистанціювання, стримання фізичної і соціальної 

взаємодії і неминуча глобалізація, темпи якої не залежать від 

кризи, характерної внаслідок пандемії Covid-19 та жорстких 

карантинних обмежень. Глобалізація, як сучасний феномен, 

вимагає новітніх технологій управління інформацією, 

застосування різних методів вивчення іноземних мов шляхом 

використання найбільш оптимальних для окремого студента 

інструментарію роботи із навчальним матеріалом із сукупності 

альтернативних. Це, в свою чергу, актуалізує не лише питання 

інноваційності освіти, а і імплементації мультисенсорного 

методу навчання.  

Отже, інноваційні технології змінюють традиційні 

методи вивчення іноземних мов. Як результат, студенти 

отримують якісні знання, необхідні на шляху досягнення 

амбітних, перспективних цілей. Ідея модернізації 

формалізованих освітніх методик повинна ґрунтуватись на 

надійному теоретико-методологічному підґрунті та 

позитивному досвіді застосування інноваційних технологій у 

навчанні. Такі тенденції обумовлюють важливість глибинних 

досліджень окресленої тематики та розробки шляхів 

впровадження інновацій у практику вивчення іноземних мов. 

Відповідно, наукова робота має на меті проведення 

глибинного аналізу концептуальних основ та методології 

використання інноваційних технологій в ході вивчення 

іноземних мов студентами вітчизняних закладів вищої освіти, 

зокрема Черкаського державного технологічного університету 

(далі – ЧДТУ). Цей ЗВО є одним із вітчизняних надавачів 

освітніх послуг, який акцентує увагу саме на важливості 

актуалізації питань підвищення інноваційності навчальних 
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процесів та є представником практичного застосування 

інновацій у навчанні іноземних мов. В межах обумовленої 

мети важливим є вирішення сукупності науково-практичних 

завдань, а саме: 1) визначити сучасні технології, використання 

яких є необхідним в умовах розвитку змішаного навчання; 2) 

детермінувати роль саме інноваційних технологій як 

інструментів організації навчання іноземних мов; 3) 

охарактеризувати фактори готовності української системи 

освіти, а також викладачів і студентів до використання 

інноваційних технологій у навчанні іноземних мов; 4) 

окреслити перспективи розвитку системи освіти України під 

впливом інформатизації суспільства, зміцнення інноваційного 

потенціалу та розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій (далі – ІКТ); 5) дослідити європейський досвід 

інтеграції інноваційних технологій, науки, техніки і бізнесу як 

важливий для України в контексті реалізації євроінтеграційних 

прагнень. 

Детальний аналіз окресленої в науковій роботі 

проблематики дозволяє зробити висновок, що сучасні 

інноваційні технології набули широкого використання у 

вивченні іноземних мов студентами вітчизняних ЗВО, а рівень 

цифрової грамотності та інформаційно-комунікативної 

компетентності учасників навчального процесу поступово 

зростає та змінюється під впливом трансформації освітнього 

середовища. Враховуючи такі тенденції, проблематика є не 

лише широко досліджуваною вченими, а і цікавою в контексті 

аналізу динаміки трансформації навчання під тиском розвитку 

інновацій. 

С. Ніколаєнко, досліджуючи аспекти розвитку освіти в 

Україні, визначив, що інноваційними є такі технології 

навчання іноземних мов, за умови використання яких 
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відбувається інтеграція національної системи освіти до 

освітніх систем високотехнологічних країн світу, що 

забезпечує підтримку процесів випереджувального характеру і 

добросовісного конкурування в різних галузях життєдіяльності 

громадян [6, с. 120]. 

Ю. Триус та І. Герасименко досліджують аспекти 

організації змішаного навчання як одного із методів 

впровадження інноваційних технологій у традиційний освітній 

процес. Науковці у своїй праці визначили, що інноваційна 

педагогічна технологія – це «мультикомпонентна система 

оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і 

засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від 

визначення його мети до очікуваних результатів» [7, с. 303]. 

Використання інноваційних технологій у навчанні іноземних 

мов є виправданим кроком на шляху побудови 

високоефективної системи лінгвістичної і філологічної освіти 

в Україні, а тому впровадження технологій має бути 

цілеспрямованим, систематичним й послідовним. На ряду із 

інноваційними технологіями науковцями визначено сукупність 

інших сучасних педагогічних методів і прийомів, які є 

особливо ефективними в контексті вивчення іноземних мов та 

оптимально інтегруються із прогресивними ІКТ. Нижче 

зазначені новітні технології, які знаходяться на етапі 

впровадження у ЧДТУ, який варто визнати як ЗВО України із 

високим рівнем прогресивності методик навчання та 

адаптивності навчальної програми до інновацій. Отже, до 

сучасних педагогічних технологій належать такі, як навчання у 

співпраці; ситуаційне навчання; метод проектів; методи 

проблемного навчання; продуктивне навчання. 

Деякі науковці детермінують саму модель змішаного 

навчання (blended learning) як інноваційну технологію 
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вивчення іноземних мов. В. Мізюк [8] визначає, що 

організаційна структура змішаного навчання ґрунтується на 

використанні інновацій, які, в свою чергу, забезпечують 

реалізацію наступних науково-практичних завдань: 

 розширюють освітні можливості студентів і викладачів 

за рахунок збільшення доступності й гнучкості освіти, 

впорядковують темп і ритм вивчення навчального матеріалу; 

 стимулюють формування суб’єктивної позиції 

студентів (першочергово, досягнення належного рівня їх 

вмотивованості до здобуття освіти, самостійності у пошуку 

інформації та оперуванні навчальним матеріалом, здібностей 

до самоаналізу і соціальної активності); 

 трансформують механізм організації навчання 

іноземних мов, тобто забезпечують перехід від трансляції 

викладачем знань до інтерактивної взаємодії між учасниками 

навчального процесу, за якої і викладач, і студент є рівно 

зацікавленими в ефективності навчального процесу; 

 персоналізують навчальний процес, спонукаючи 

студентів до самостійного формулювання цілей і завдань, які 

стоятимуть перед ним на шляху вивчення іноземних мов. 

Окрім того, індивідуалізація навчання допоможе визначити 

найбільш доцільні для окремих студентів засоби досягнення 

мети, враховуючи лише їх особистісні інтереси, потреби і 

здібності [8, с. 175]. 

К. Бугайчук виділяє вузький і широкий підходи до 

розуміння змішаного навчання як методу управління 

інноваційністю навчального процесу. Науковець вказує, що у 

вузькому сенсі інноваційне змішане навчання це 

«…цілеспрямований процес здобування знань, умінь та 

навичок, що здійснюється освітніми установами різного типу в 

рамках формальної освіти, частина якого реалізується у 
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віддаленому режимі за допомогою ІКТ і технічних засобів 

навчання, які використовують для зберігання і доставки 

навчального матеріалу, реалізації контрольних заходів, 

організації взаємодії між суб’єктами навчального процесу 

(консультації, обговорення). У широкому сенсі – це різні 

варіанти поєднання форм і методів організації формального, 

неформального, інформального навчання, а також 

самонавчання, що здійснюються для досягнення особою 

заздалегідь визначених навчальних цілей зі збереженням 

механізму контролю за часом, місцем, маршрутами та темпом 

навчання» [9, с. 5]. 

В. Биков, О. Спірін та О. Пінчук аналізують об’єктивні 

фактори впровадження інновацій у навчання в умовах 

динамічної глобалізації та становлення інформаційного 

суспільства. До таких факторів вченими було віднесено 

наступні [10, с. 192]: 

 розвиток мобільно орієнтованих методів навчання (в т. 

ч. іноземних мов) та ІКТ в якості інструментів для доступу до 

електронного навчального матеріалу; 

 поширення технологій віртуалізації, корпоративних, 

загальнодоступних і гібридних ІКТ-інфраструктур у навчанні; 

 формування та розвиток практики використання 

електронних інформаційних баз і систем, зокрема таких, як Big 

Data, Data Mining, Data Bases), електронних бібліотек 

(Electronic Libraries, Repositories) та наукометричних баз даних 

(Scientometric Data Bases), а також робота над оптимізацією 

індустрії видання електронних освітніх ресурсів; 

 розвиток робототехніки і робототехнічних систем; 

 розгортання топології широкосмугових 

високошвидкісних каналів електронних комунікацій 

(Broadband Communication Channels), систем формування ІКТ-
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просторів бездротового доступу користувачів до електронних 

даних (Cordless Access to Digital Data, WiFi, Bluetooth, Cellular 

Networks); 

 розвиток мереж постачальників ІКТ-послуг (ринку ІКТ-

аутсорсерів), а також систем захисту даних в інформаційних 

системах. 

Науковці стверджують, що такі тенденції активізують 

впровадження інноваційних технологій у освітні процеси. 

Окрім того, зарубіжними дослідниками A. Kukulska-Hulme, C. 

Bossu, T. Coughlan та ін. [11; 12] було підкреслено 

інноваційність сучасної педагогіки. Науковці, формуючи 

щорічний звіт щодо результатів розвитку інноваційних 

технологій та їх застосування у навчанні, наголошують на 

ключових тенденціях трансформації навчального процесу. До 

таких науковцями віднесено наступні: 

 глобальне поширення практики вивчення іноземних 

мов із застосуванням роботів, механізованих розумних 

помічників та штучного інтелекту. Інтеграція знань у 

механізовані засоби накопичення інформації здійснюється з 

метою передачі навчального матеріалу студентам через 

штучний інтелект [13]; 

 поєднання вивчення теоретичного базису із практикою 

застосування набутих мовних знань та навичок шляхом 

прийняття участі у віртуальних студіях чи он-лайн 

лабораторіях – навчальних центрах із можливістю моделювання 

практичних ситуацій. Визначальною рисою віртуальної студії є 

можливість виходу за межі традиційних університетських підходів 

вивчення іноземних мов шляхом отримання доступу до переваг 

високотехнологічного світу [14]. Ефективність такої технології 

навчання підтверджується не лише легкістю організації 

навчального процесу, а і розвитком креативності у студентів, 
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роботою над їх адаптивністю до цифрового 

постіндустріального суспільства [15]; 

 навчання іноземних мов через відкриті бази даних та 

електронні цифрові ресурси. Використання такої методики 

дозволяє викладачам відокремити найбільш актуальні джерела 

інформації, а студентам – спростити процеси самостійного 

опрацьовування, аналізу, інтерпретації отриманих знань [16; 17]; 

 поширення телекомунікаційної співпраці або 

«віртуального обміну», за якого викладач залучає учнів до 

міжкультурної співпраці в рамках вивчення іноземної мови. 

Інтеграція студентів із різноманітних соціо-культурних 

об’єднань до навчального процесу сприяє активізації процесів 

обміну інформацією високої якості, досвідом використання 

мовних навичок, що у сукупності розширює обізнаність 

студента, відкриває нові знання, які в умовах традиційного 

навчання здавались незрозумілими [12]. Яскравим прикладом 

такого інноваційного методу навчання іноземної мови є 

віртуальна комунікація із носієм мови. 

В. Биков, О. Спірін та О. Пінчук досліджують аспекти 

організації комп’ютерно-орієнтованих методичних систем як 

інноваційних методів забезпечення навчального процесу у 

вітчизняних ЗВО, практику застосування електронних 

інформаційних та освітніх ресурсів, процеси і механізми 

створення оптимальних умов для неперервного розвитку 

цифрової компетентності і педагогів, і студентів. Значну увагу 

дослідники приділяють аналізу проблем, які негативно 

впливають на інформатизацію суспільства в Україні та 

перешкоджають поширенню інновацій у навчання. Першою 

проблемою визначено відсутність практичних спроб розробки 

із подальшим використанням єдиного освітнього 

інформаційного простору, а також забезпечення належного 
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інноваційного і цифрового супроводу навчальних процесів. 

Наступною проблемою, яка була визначена науковцями, є 

низькі темпи розвитку елементів інноваційної інфраструктури, 

необхідної для забезпечення безперервного, автоматизованого 

навчання. В першу чергу мова йде про вдосконалення 

регіональних інформаційних і телекомунікаційних мереж, 

взаємопов’язаних як між собою, так і з глобальною мережею 

Інтернет. Оптимізації їх функціонування створить реальні 

можливості для подолання наявної «цифрової нерівності» у 

різних регіонах України, зокрема закладах вищої освіти. 

Також дослідники наголошують, що складність поширення 

інноваційних технологій у навчанні пов’язана із незадовільним 

рівнем інформаційно-комунікаційно-технологічних (далі – 

ІКТ-компетентностей) та цифрових компетентностей 

вітчизняного суспільства. Дестимулюючим фактором 

залишається і низька мотивація учасників освітнього процесу, 

першочергово педагогів, фінансове забезпечення яких не 

передбачає витрат на вдосконалення навичок щодо 

застосування інноваційних методик і прогресивних ІКТ у 

навчанні студентів. Серед сукупності ключових перешкод 

дослідниками також було закцентовано увагу на фактичній 

відсутності раціональної національної політики, стратегії та 

тактики впровадження інноваційних ІКТ у навчання. Така 

проблема постає із перманентної недоопрацьованості і 

недосконалості існуючої нормативно-правової бази, а тому 

характерним є відсутність норм та законів, які б забезпечували 

побудову інформаційного суспільства та, як наслідок, 

стимулювали впровадження інноваційних цифрових 

технологій у структуру вищої освіти України [18, с. 28-30]. 

Мета дослідження полягає у розробленні 

концептуальних основ застосування інноваційних технологій 
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навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах (на 

прикладі Черкаського державного технологічного 

університету). 

Новизна дослідження націлена на розробленні та 

пропозиції концепції застосування інноваційних технологій 

навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Мультилінгвізм як 

соціокультурний феномен сучасного суспільства сприяє 

трансформації системи освіти в Україні, підкреслюючи 

важливість багатомовності задля покращення міждержавної 

співпраці та спрощення мобільності висококваліфікованих 

фахівців. Значення новітніх методів організації комунікації 

між учасниками навчального процесу, особливо в умовах 

актуалізації процесів впровадження інформаційно-

комунікаційних, цифрових технологій у навчання та 

саморозвиток студентів, підвищується, а тому сьогодні 

інноваційні технології активно набувають широкого вжитку у 

вивченні іноземних мов. 

Динамізація розвитку українського суспільства вимагає 

зміни концептуальних основ та інструментів реалізації 

державної політики в частині управління науково-дослідними 

та освітніми процесами. Оскільки сьогодні Україна стоїть на 

шляху інтеграції у світовий освітній простір, то вітчизняні 

моделі організації навчання мають бути пристосовані до рівня 

технологічного та інформаційно-комунікаційного прогресу, 

притаманного високорозвинутим країнам. Глобальне освітнє 

середовище активно трансформується, що зумовлює зміни у 

процесах навчання та підготовки майбутніх фахівців на 

національному рівні. Узагальнюючи перераховані тренди 

можна стверджувати, що відбувається становлення новітньої 

парадигми освіти, орієнтованої на диференціацію та розвиток 
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різноспрямованих методик навчання. Такі зміни, в першу 

чергу, стосуються технологій вивчення іноземних мов. Під 

тиском вище окреслених тенденцій формуються авторські 

методики навчання, які стають базисом та визначають 

пріоритетні вектори педагогічного процесу відповідно до 

можливостей і потреб національного соціально-економічного 

середовища. Сьогоденна практика вимагає інтеграції значного 

обсягу різноманітних технологій в систему освіти, проте 

цифрове суспільство потребує використання у навчанні саме 

інформаційно-комунікаційних, цифрових, інноваційних 

технологій. 

Необхідність інноваційної спрямованості навчання 

іноземних мов у ЗВО України актуалізується: 

1) потребою інноваційних змін освітньої системи;

2) створенням навчальних закладів нового типу, у

тому числі і недержавних (зокрема, приватних мовних шкіл, 

які підходять для навчання як студентів, так і дорослого 

населення, яке прагне вдосконалити мовні навички чи оновити 

знання задля управління власною конкурентоспроможністю на 

ринку праці); 

3) оновленням у різних ЗВО методології і

технологій організації навчального процесу, який ґрунтуються 

на досвіді освітнього закладу; 

4) реалізацією соціальних завдань, зокрема 

потребою індивідуального підходу до особистості в умовах 

побудови соціально-орієнтованої держави; 

5) підвищенням ролі і авторитету педагогічного

знання, яке є теоретичною базою для нових пошуків, 

інновацій, творчого удосконалення особистості студента; 

6) активним пошуком і розробкою науково-

дослідних інновацій: 
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7) необхідністю підвищення конкурентоспроможності

вітчизняних ЗВО на глобальному ринку освітніх послуг. 

Кожен процес у державі має певне підґрунтя, яке 

складається із сукупності концептуальних основ, теоретичного 

базису, функцій та принципів. Реформування освіти та зміна 

традиційних моделей навчання на змішані чи цілком 

неформальні так само відбувається на базі теоретичних 

положень та історичних закономірностей функціонування 

системи. Оскільки в основі трансформації навчального 

процесу закладена інновація як інструмент забезпечення змін, 

то принципи її використання в контексті створення 

інноваційно-орієнтованих методик навчання іноземних мов 

полягають у рівнодоступності студентів до освіти, підвищенні 

якості і продуктивності навчання, інтеграції національного 

освітнього простору до глобального, сприянні прозорості і 

достовірності інформації завдяки її отриманню із надійних 

джерел, а також контрольованості навчання (рис. 1).  

Враховуючі наведені на рис. 1 принципові відмінності 

інновацій, в т. ч. прогресивних ІКТ, від традиційних 

інструментів забезпечення процесу вивчення іноземних мов, 

варто визнати, що сучасні інноваційні технології, в силу своєї 

гнучкості і адаптивності до цілей, потреб, інтересів студентів, 

є більш результативними. 
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Рис. 1. Принципи використання інновацій у навчанні 
іноземних мов студентів вітчизняних ЗВО 

Джерело: складено автором самостійно. 

ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У 

НАВЧАННІ НОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

І. Інновації мають забезпечувати рівний доступ студентів до знань 

ІІ. Застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних 
мов повинно створювати додаткові переваги як для студентів, так і 
для викладачів

ІІІ. Інновація має бути інструментом підвищення якості навчання, 

прогресивні ІКТ та цифрові технології повинні забезпечити 

продуктивність і результативність навчального процесу 

ІV. Інноваційні технології у навчанні мають сприяти 

інформатизації національної системи освіти та її інтеграції до 

глобального освітнього середовища 

V. Інноваційні технології мають спрощувати взаємодію між ЗВО
різних держав та обмін їх прогресивним досвідом у вивченні
іноземних мов

VІ. Використання інноваційних технологій у освітніх системах має 
підвищувати рівень якості освіти в державах, які знаходяться на етапі 
розвитку до рівня, притаманного високорозвинутим державам  

VІІ. Застосування інновацій у вивчені іноземних мов має сприяти 

підвищенню рівня довіри з боку студентів до якості освіти та 

достовірності інформації 

VІІІ. Впровадження інновацій в систему освіти підвищує рівень 
контрольованості навчальних процесів, якості знань та успіхів 
студентів з боку державних, регіональних, місцевих органів влади  
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Таким чином, процес взаємодії викладача і студента із 

інноваційними технологіями та їх вмістом вимагає 

«рефлексивного та критичного, але цікавого, відкритого та 

перспективного ставлення до їх еволюції, а також етичного, 

відповідального та безпечного підходу до використання 

прогресивних цифрових засобів та інструментів» [19, с. 29]. 

Здобуття мовної освіти із використанням новітніх ІКТ не 

обмежує можливостей і прагнень учасників навчального 

процесу, інновації сприяють спрощенню і гармонізації 

відносин між студентом і викладачем, а також адаптації 

навчання до буденності кожного із суб’єктів. Навіть держава, 

як головний регулятор освітніх процесів та підтримки 

інноваційної активності у сферах науково-дослідної роботи, 

отримує переваги від зміни механізмів навчання від 

традиційних до високотехнологічних. 

Отже, наслідки від впровадження інноваційних 

технологій у навчання іноземних мов для кожного із 

учасників навчального процесу можна відобразити наступним 

чином (рис. 2): 
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Рис. 2. Модель взаємодії учасників освітньої системи 

держави в умовах розвитку інноваційних технологій навчання 
Джерело: складено автором самостійно. 

Таким чином, дотримання наведених на рис. 1 принципів 

використання інновацій в освіті та збереження 

закономірностей взаємодії учасників національної системи 

освіти, окреслених на рис. 2, спряє гармонізації відносин 

суб’єктів: 

Держава, в особі органів виконавчої влади, які 

формують і реалізують державну освітню 

політику, обирають стратегію і тактику 

діяльності в окресленій сфері 

Викладачі іноземних 
мов 

Студенти, які вивчають 
іноземні мови 

Є головним регулятором, який стимулює попит на освітні 
послуги та впливає на формування пропозиції технологій, які 

забезпечують процеси навчання іноземних мов. Несе 
відповідальність за якість освіти, залучення інвестицій на розвиток 

освіти і науки, а також працевлаштування фахівців, зокрема 
лінгвістів, філологів і мовознавців 

Раціоналізують свою 

професійну діяльність завдяки 

налагодженню безперервної 

комунікації із студентами; 

вдосконалюють професійні 

якості, зокрема в частині 

підвищення цифрової 

грамотності та обізнаності 

Отримують можливість 
здобуття якісної освіти, а також 

управління навчальним 
процесом завдяки високому 

рівню інтеграції інноваційних 
технологій у особистісне життя 

студента; здобувачі знань 
отримують певного роду 
підготовку до роботи у 

цифровому 
постіндустріальному суспільстві 
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 по-перше, держава формує пропозицію на 

висококваліфікованих спеціалістів-мультилінгвістів та 

отримує фахівців із високим рівнем мовних знань та 

практичним досвідом їх використання завдяки застосуванню 

саме інноваційних або змішаних із традиційними технологій 

навчання; 

 по-друге, викладачі іноземних мов та суміжних 

дисциплін (зокрема лінгвістики, філології) отримують доступ 

до новітніх технологій навчання, що сприяє, з одного боку, 

спрощенню обміну інформацією між педагогом і студентом, а 

з іншого боку, актуалізує, створює стимули до зростання 

професіоналізму у викладанні, підвищення цифрової 

грамотності та інформаційно-цифрової компетентності; 

 по-третє, студенти, за умов використання переваг 

цифрової освіти, отримують високоякісні знання та самостійно 

розширюють можливості їх застосування у сучасному 

мультилінгвістичному середовищі, сьогоденна побудова якого 

сприяє реалізації навіть найамбітніших цілей та завдань. Окрім 

того, студент отримує стимули до самореалізації та управління 

власним потенціалом в умовах значної конкуренції та 

високого рівня потреби у цифровій компетентності фахівців. 

Можливості використанні інноваційних технологій у 

навчанні визначаються певними факторами готовності 

суспільства до таких трансформацій, зокрема загальним рівнем 

інноваційної активності в державі, а також рівнем готовності 

викладачів і студентів до застосування прогресивних 

технологій у навчанні іноземних мов. 

Перехід від традиційного університету до цифрового 

передбачає не лише формування технічного підґрунтя, а зміну 

пріоритетів, стратегічних цілей, корпоративної ідеології, 

організаційних принципів і підходів, структури ЗВО тощо. 
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ЧДТУ, як об’єкт дослідження, також обрав вектор 

трансформації пріоритетним. Навчальний заклад активно 

змінює організаційну структуру системи здобуття освіти, 

впроваджуючи на місце традиційних методик 

високотехнологічні, інноваційні. Вже сьогодні ЧДТУ пропонує 

для своїх студентів такі методи вивчення іноземних мов: 

1) традиційні практичні заняття або семінари з відео-

конференціями та вебінарами; 2) традиційні заняття з

наступним їх обговоренням у форумах, чатах або з

використанням листування через електронну пошту;

3) групову роботу над завданнями для самостійного виконання

із подальшим його обговоренням в аудиторії; 4) лекційні

заняття в мережі Інтернет з практичними заняттями в

аудиторії; 5) лекційні заняття в аудиторії з консультаціями з

викладачем через мережу Інтернет; 6) виконання

індивідуальних завдань і надсилання результатів їх виконання

для перевірки викладачеві, використовуючи сервіси мережі

Інтернет; 7) реалізація дослідницьких проектів у віртуальному

середовищі у позааудиторний час або під час аудиторних

заняття; 8) проведення онлайн speaking club; 9) інші комбінації

використання інноваційних технологій дистанційного,

електронного, мобільного навчання та традиційних форм,

методів і засобів навчання; 10) використання матеріалів

платформ масових відкритих онлайн курсів – МВОК (massive

open online courses – MOOC).

Популярними платформами електронних курсів в

Україні є: CanvasNetwork, Coursera (Курсера), edX, FUN,

FutureLearn, htmldog, KhanAcademy, MIT MyEducationKey,

OpenCourseware, Open2Study, rubymonk, Udacity, Udemy,

XuetangX та ін. Інноваційність такої форми навчання

іноземних мов полягає у можливості залучити велику кількість
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студентів одночасно мати вільний доступ через мережу 

Інтернет до майже всіх або більшості навчальних матеріалів і 

електронних ресурсів вище зазначених онлайн платформ. На 

сьогодні викладачі іноземних мов активно використовують 

українські онлайн-платформи, зокрема Prometeus (Прометеус), 

EdEra (Educational Era – Освітня ера), ВУМonline (Вільний 

університет Майдану онлайн), WiseCow (https://www.youtube.com/ 

channel/UCpXlz6Jy8xcqDVZS0Y2Dsag – Вільний відеолекторій 

Мудра корова), Lingva.Skills (Лінґва.Скілз) та ін [20, с. 75]. 

Окрім того, викладачами також широко 

використовується штучний інтелект (далі – ШІ), зокрема чат-

боти – спеціалізовані помічники у вивченні іноземної мови або 

сприянні розвитку комунікативних навичок [21, с. 168]. На 

вітчизняному ринку електронних освітніх послуг вони 

виконують дві функції – навчання і контроль. Перша функція 

полягає у забезпеченні оптимальної структури організації 

вивчення іноземних мов та її адаптивності до традиційної 

освіти і буденності студентів. Водночас друга функція 

націлена на виконання ролі віртуальних помічників, завданням 

яких є перевірка і моніторинг рівня володіння іноземною 

мовою шляхом моделювання реальної ситуації. 

Перевагами застосування чат-ботів є звичний формат для 

користувача: 1) стандартизований інтерфейс, притаманний 

сучасним месенджерам; 2) подібність до живого спілкування з 

елементами геймфікації; 3) доступність – навчання будь-де і 

будь-коли) [21, с. 169]. 

Ключовим фактором надання пріоритету використання 

ШІ у вивчені іноземних мов є можливість забезпечення 

мультисенсорності навчального процесу. Мультисенсорне 

навчання – це методика, яка ґрунтується на використанні 

інноваційних технологій та інформаційно-комунікаційних 
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засобів навчання з метою задіяння логічного мислення, 

пам’яті, уяви, органів зорового та слухового сприйняття 

інформації. Це є своєрідним синтезом усіх дієвих методик 

вивчення іноземної мови і практикування набутих у ході 

навчання мовних навичок. До головних дидактичних функцій 

мультисенсорної техніки, які можуть бути реалізованими 

завдяки використанню чат-ботів у навчанні, належать такі: 

1) пізнавальна (використання чат-ботів спрощує

отримання необхідної навчальної інформації у прийнятній для 

студента формі – текстовій, звуковій, графічній чи відео); 

2) розвиваюча (робота студентів із чат-ботами,

окрім активації лексики, сприяє розвитку таких базових 

пізнавальних процесів, як сприйняття, логічне мислення, 

запам’ятовування, уявлення); 

3) тренувальна (використовуючи ШІ студенти

мають можливість самостійно у неформальній формі 

практикувати та контролювати власний рівень знань і 

фактичних навичок з певної теми, визначати слабкі місця та 

потреби у доопрацюванні певного матеріалу з метою 

покращення своїх результатів); 

4) діагностична (використовуючи ШІ, викладач

отримує змогу здійснювати оперативний моніторинг та 

визначати рівень засвоєння навчальної теми студентами); 

5) комунікативна (під час роботи студентів із ШІ,

зокрема ведучі діалог із чат-ботом, студенти долають бар’єр 

боязливості вираження думки на іноземній мові; студенти 

оволодівають якісним базовим рівнем спілкування іноземною 

мовою) [22, с. 57]. 

Duolingo (https://www.duolingo.com), Mondly 

(https://www.mondly.com), Andy (https://andychatbot.com), 

FluentU (https://www.fluentu.com), Mona (http://www.monahq.com), 
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Hipmunk (https://www.concur.com/en-us/concur-hipmunk-faq) – 

це чат-боти з високим ступенем пріоритетності та практичного 

використання, які впевнено тримають конкурентну позицію і 

визнаються найбільш затребуваними на ринку освітніх послуг 

України. 

Окрім того, у ЧДТУ створено систему електронного 

навчання на базі Moodle, яка призначена для підтримки 

навчального процесу студентів різних форм навчання (денної, 

заочної, дистанційної), організації їх самостійної роботи, а 

також для проведення різних видів контролю та оцінювання 

навчальних досягнень студентів у автоматизованому режимі. 

Система електронного навчання ЧДТУ доступна в 

мережі Інтернет керівництву навчального закладу, викладачам 

і студентам у відповідності до прав доступу до інформаційних 

ресурсів і підсистем цієї системи [23]. 

Для організації комбінованого навчання, моніторингу і 

оцінювання результативності навчальної діяльності студентів 

у середовищі системи електронної освіти ЧДТУ створено 

загальну структуру електронного навчального курсу із 

вивчення іноземних мов, а також його структурних елементів. 

Структура курсу включає календарний план, вхідний контроль 

з курсу, модуль курсу, систему забезпечення теоретичних і 

практичних занять, курсових робіт (проектів), підсумкового 

контролю та контролю залишкових знань [24].  

Варто визнати, що така трансформація торкнеться 

кожного із ЗВО України. Зіни неминучі в умовах динамічної 

цифровізації вітчизняного суспільства. Зміни тривають, 

особливо під тиском настання кризи у 2019 році, джерелом 

якої стала найбільш суттєва за роки незалежності України 

дестабілізація соціально-економічних процесів – 

безпрецедентна пандемія Covid-19. Від початку введення 
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обмежень щодо соціальної взаємодії та протягом усього 2020 

року відношення вчителів іноземних мов до інноваційних 

технологій навчання студентів суттєво змінилось. Так, в 

результаті кардинальної зміни суспільного устрою виникли 

наступні тенденції [25, с. 83]: 

− вчителі почали надавати перевагу новітнім 

дистанційним технологіям навчання (80,8%), які було визнано 

більш зручними в умовах карантину в порівнянні із заочними 

за рахунок високого рівня розвитку в Україні інструментів 

онлайн комунікації, «цифрової» інфраструктури, а також 

віртуалізації фізичних інфраструктурних IT-систем та 

переходу до сервісних моделей шляхом використання 

«хмарних» технологій та програмно-визначеної архітектури 

(software-defined architecture) [26, с. 5]; 

− всі вчителі іноземних мов (100%) визнали 

ефективним використання інноваційних технологій не лише в 

контексті навчання студентів, а і в якості методик підвищення 

рівня власної кваліфікації та професійної компетентності. 

Окрім того, серед вчителів набуло широкого вжитку 

відвідування додаткових програм навчання, зокрема участь у 

семінарах (4,8% респондентів), відвідування практичних 

тренінгів (26,0% респондентів), участь у вебінарах (24,4% 

респондентів), участь у майстер-класах (34,4%); 

− вчителі стверджують, що після детального освоєння 

МВОК планують продовжувати їх використовувати для 

сертифікації навчання (79,2%), а також готові рекомендувати 

такі навчальні курси своїм студентам для поглибленого 

вивчення дисциплін – 21,2%. 
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Отже, як було вже зазначено, одним із факторів 

динамізації трансформації традиційної освіти у напрямку 

підвищення рівня її інноваційності є готовність і ЗВО, і самої 

національної системи освіти до таких змін. Рівень розвитку 

інновацій досліджується багатьма інституціями, результати 

аналітичної роботи яких узагальнено у світових рейтингах 

(табл. 1): 

Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) 

розроблений Всесвітнім економічним форумом (The World 

Economic Forum – WEF). Показник визначає рівень розвитку 

прогресивних інформаційно-комунікаційних, інноваційних, 

цифрових технологій у різних країнах світу незалежно від 

рівня їх розвитку та стійкості національної економіки. Індекс 

складається із чотирьох субіндексів: 1) наявність умов для 

розвитку ІКТ; 2) готовність до розвитку ІКТ; 3) динаміка 

використання ІКТ урядом, бізнесом і суспільством; 4) вплив 

ІКТ на розвиток країни. 

Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) 

складається за даними дослідження Міжнародної бізнес-школи 

INSEAD, Корнельского університету та Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності. Показник відображає динаміку 

впровадження та затребуваність інноваційних технологій з 

боку державних інституцій, сфери освіти, їх важливість в 

контексті розвитку інфраструктури і національного бізнесу. 
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Таблиця 1 
Рівень розвитку інноваційного потенціалу України в контексті 

його використання для осучаснення національної системи 
вищої освіти (на основі глобальних індексів розвитку) 

Назва рейтингу, позиція України 
та стратегічні орієнтири України 

Значення для розвитку системи 
вищої освіти 

1. Індекс мережевої готовності
– станом на 2020 рік Україна займала
64 місце зі 134.

2. Стратегічний орієнтир для
України – не нижче 40 місця. 

3. Лідери рейтингу станом на
2020 рік: Швеція, Данія, Сінгапур, 
Нідерланди, Швейцарія. 

Визначає готовність суб’єктів, 
зацікавлених у вивчені іноземних мов 
до використання новітніх 
інформаційно-комунікаційних та 
цифрових технологій у освітній та 
професійній діяльності; відображає 
рівень цифрової грамотності та 
компетентності суспільства. 

1. Глобальний індекс
інновацій – станом на 2020 рік 
Україна займала 45 місце зі 131. 

2. Стратегічний орієнтир для
України – не нижче 40 місця. 

3. Лідери рейтингу станом на
2020 рік: Швейцарія, Швеція, США, 
Великобританія, Нідерланди. 

Визначає рівень розвитку 
інновацій та інноваційної 
інфраструктури, що безпосередньо 
впливає на готовність освітньої системи 
держави до переходу на сучасні 
інноваційні технології навчання 
іноземних мов із використанням ІКТ як 
основних інструментів організації 
навчального процесу. 

Джерело: складено автором за даними [27; 28]. 

Таким чином, інноваційна активність в Україні 

знаходиться на прийнятному рівні, що свідчить про готовність 

національної системи освіти до впровадження інноваційних 

технологій у навчання студентів іноземних мов. 

Другим фактором, який визначає можливості 

використання інноваційних технологій у навчанні іноземних 

мов, є рівень готовності викладачів та студентів до таких 

трансформацій. В контексті ґрунтовного опрацювання 

окресленого питання доцільним є використання методу 

моделювання. Запропонована в роботі модель може стати 

специфічним алгоритмом підготовки сучасного вчителя і 
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студента до навчання в умовах дистанційності та переходу до 

інноваційно-орієнтованої системи освіти. Етапи підготовки 

доцільно відобразити у вигляді блоків із сукупністю завдань, 

вирішення яких покладено на викладачів і студентів з метою 

підвищення їх психологічної готовності до використання 

інноваційних технологій в навчанні. Такими блоками є цільовий, 

концептуальний, змістовно-методичний, діагностичний, 

результативний. Окрім того, модель враховує суб’єктивний вплив 

з боку безпосередніх та опосередкованих чинників, які мають 

значний тиск на готовність учасників навчання до зміни 

традиційних методик на інноваційні. 
Першим блоком є цільовий (рис. 3), який визначає 

стратегічну ціль та тактичні завдання викладачів і студентів в 
контексті самопідготовки до використання інноваційних 
технологій у навчанні іноземних мов. На цьому етапі учасники 
повинні чітко зрозуміти, чому саме інноваційні технології, як 
альтернативні до традиційних, доцільно використовувати та 
які принципові переваги притаманні інноваціям в порівнянні із 
формальними методиками і інструментами навчання. 

Рис. 3. Цільовий блок моделі підготовки викладачів і студентів до 

вивчення іноземних мов із застосуванням інноваційних технологій 
Джерело: складено автором за даними [29, с. 123-124]. 
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Мета: забезпечити готовність викладача і студента до переходу на неформальні і 
інформальні моделі навчання іноземних мов шляхом визначення першопричин 
таких трансформацій і переваг від використанні інноваційних методик. 

Завдання: 
1. Формування викладачами і студентами інноваційного мислення, гнучкості та 

креативності, уміння генерувати нестандартні ідеї; 
2. Засвоєння викладачами системи психолого-педагогічних, лінгвістичних та 

інформатичних знань на засадах міжпредметних зв’язків. 
3. Засвоєння учасниками навчального процесу системи концептуальних основ 

та уявлень про інноваційні технології навчання іноземних мов та практику їх 
застосування у освітньому процесі. 

4. Розвиток умінь організації процесів навчання іноземних мов із 
застосуванням інноваційних технологій. 
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Отже, визначальним фактором підготовки викладачів і 

студентів до використання новітніх технологій (в контексті 

дотримання принципів цільового блоку моделі) є зміна 

сприйняття форми і процесу навчання. Інноваційне мислення, 

яке можна визначити як «багатокомпонентне явище, котре 

включає інноваційну поведінку та культуру особистості, що 

полягають у зовнішніх проявах інноваційного мислення 

відповідно до загальнолюдських правил і норм» [29, с. 123]. 

Наступним блоком є концептуальний. На цьому етапі 

викладач і студент формують уявлення про теоретико-

методологічні основи використання інноваційних технологій 

навчання, які прийшли на зміну традиційним. Блок включає 

сукупність теорій, принципів та підходів підготовки учасників 

навчального процесу до використання інновацій. 

Основні теорії [29, с. 126-128], які відображають 

важливість трансформації навчального процесу у напрямку 

його осучаснення та вибору вектору інноваційно-

спрямованого розвитку освіти відображено на рис. 4. та 

представлені нижче: 

 теорія гуманізму – віддзеркалення ідеї диференціації та 

індивідуалізації процесу вивчення іноземних мов. Навчання в 

умовах технологічного прогресу має ґрунтуватись на 

виконанні соціально-орієнтованих завдань, зокрема 

поширення демократичного стилю комунікації між 

учасниками, створення умов для реалізації особистісного 

творчого потенціалу студентів тощо; 

 теорія есенціалізму (як більш вузький напрям 

гуманізму) – ідея існування комплексу завдань, які мають бути 

реалізовані особистістю під час життя. Саморозвиток, 

досягнення високого рівня цифрової компетентності можна 

сприймати такими завданнями, оскільки вони були сформовані 
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сучасним інформатизованим суспільством і відмова від їх 

виконання значно знижує привабливість студентів і викладачів 

як конкурентоспроможних фахівців; 

 теорія біхевіористської педагогіки – наголошує на 

необхідності структурування навчального процесу, чіткого 

визначення цілей, а також забезпеченні миттєвого зворотного 

зв’язку між учасниками як методу реалізації прагнення до 

максимальної індивідуалізації навчання. Реалізація цих 

завдань є спрощеною в умовах використання інновацій, що 

підкреслює в уявленні викладачів і студентів важливість 

відмови від формальної освіти на користь інноваційно-

орієнтованої; 

 теорія прагматизму – визначає стратегічними цілями 

досягнення високого рівня корисності навчання. Корисність 

можна визначити як адаптивність отриманих знань до їх 

практичного використання, тобто це той показник, який 

відображає здатність студента до оперування знаннями у 

подальшій професійній діяльності. Використовуючи 

інноваційні технології, можливо реалізувати одразу два 

завдання, а саме підготувати себе до роботи у інформаційному 

суспільстві, яке сьогодні функціонує виключно із 

використанням прогресивних ІКТ, а також опосередковано 

впливати на якість освіти шляхом зміни традиційних методик 

на більш результативні інноваційні; 

 теорія когнітивного конструктивізму – симбіоз двох 

напрямів – когнітивізму та конструктивізму, кожен із яких робить 

акцент на необхідності правильної організації процесу вивчення 

іноземних мов – трансформування його із формального на 

активний процес пізнання та розвитку інтелектуальних здібностей, 

який особисто конструюють та контролюють суб’єкти навчання 

завдяки інноваційним технологіям; 
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 теорія постмодернізму – ідея заперечення умовностей 

на противагу інноваціям, якості та практичності здобутих 

завдяки використанню сучасних технологій знань. Учасникам 

навчання варто враховувати факт корисності групових 

методик вивчення іноземних мов, використання яких в 

контексті карантинних обмежень реалізується завдяки 

створенню віртуальних груп, класів, а також інших механізмів 

побудови комунікативних ситуацій, максимально наближених 

до реальних умов. 

 

 

Рис. 4. Концептуальний блок моделі підготовки 

викладачів і студентів до вивчення іноземних мов із 

застосуванням інноваційних технологій 
Джерело: складено автором за даними [29, с. 126-131]. 

Загальновідомим є факт, що ефективність навчання 

залежить від методичних підходів організації навчального 
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Теорії, на яких ґрунтується навчання іноземних мов в умовах 

розвитку інновацій: гуманізму, есенціалізму, біхевіоризму, 

прагматизму, когнітивного конструктивізму, постмодернізму. 

Підходи до організації навчання іноземних мов в умовах 
інноваційного прогресу: системний, особистісно-орієнтований, 
аксіологічний, акмеологічний, діяльнісний, суб’єктивний, 
технологічний, середовищний, компетентісний, комунікативний.  

Принципи сучасних технологій навчання: 

загальнодидактичні – доступності, послідовності і 

систематичності, науковості, диференціації та індивідуалізації, 

активності, професійного спрямування, урахування індивідуальних і 

вікових особливостей; 

інноваційні –  інноваційності освітнього середовища, 

безперервності освіти, рефлексивності. 
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процесу. Відповідно, системний підхід детермінує співпрацю 

викладача і студента як окрему систему, а інновації – як 

інструменти організації їх взаємодії. Особистісно-

орієнтований підхід визначає студента і викладача ключовими 

учасниками навчального процесу, задоволення її освітніх 

потреб із використанням інноваційних технологій означає 

забезпечення свободи думки, мислення, суджень. 

Аксіологічний підхід трактує інноваційні технології у навчанні 

як умову підвищення ефективності формування іншомовних 

навичок; підхід полягає у закріплені у підсвідомості викладача 

і студента як загальнолюдських цінностей, так і цінності 

застосування ІКТ в навчанні іноземних мов. Акмеологічний 

підхід (з огляду на те, що педагогічна акмеологія – це знання 

про важливість професіоналізму фахівця та шляхи його 

досягнення [30]) ототожнює готовність викладачів і студентів 

до використання інноваційних технологій із готовністю до 

роботи над власною професійною компетентністю та цінністю 

як спеціаліста (майбутнього спеціаліста, якщо мова йде про 

студента). Діяльнісний підхід спрямований на розвиток 

особистісного потенціалу учасників процесу навчання через 

включення їх у діяльність. Тобто, варто усвідомлювати, що 

готовність до використання інновацій та ІКТ в освіті залежить 

від практичного оволодіння технологіями та активізації 

процесів їх впровадження у навчання. Суб’єктивний підхід 

визначає викладача і студента як окремих активних учасників, 

які організовують і контролюють власну діяльність 

самостійно. А тому, відношення до використання інноваційних 

технологій у навчанні формується на засадах суб’єктивних 

переконань, на які, переважно, важко вплинути. 

Технологічний підхід визначає готовність учасників 

навчального процесу до використання інновацій виключно як 
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алгоритм із тактичними етапами досягнення стратегічної мети 

– відмови від застарілих формальних інструментів на користь

інноваційним. Середовищний і компетентісний підходи

акцентують увагу на важливості формування оптимальних

умов для використання інноваційних технологій в освіті,

зокрема вдосконалення інфраструктурного забезпечення,

налагодження ефективних комунікаційних моделей,

підвищення компетентності учасників навчання, яка впливає

на здатність суб’єкта використовувати інновації та ІКТ.

Комунікативний підхід наголошує на необхідності під час

вивчення іноземних мов використання інноваційних

технологій з метою відтворення умов, в яких студенти і

викладач зможуть зберегти діалог.

Наступним блоком є змістовно-методичний (рис. 5). Він 

включає три виміри готовності викладача і студента до 

вивчення іноземних мов на основі методів неформального і 

інформального навчання. Це: 1) розробка цифрового контенту 

та вибір студентами індивідуальних методів до його 

опрацювання; 2) оновлення навчальної програми шляхом 

формування відповідного методичного забезпечення та 

донесення змін до студентів; 3) організація (з боку викладача) 

та занурення (з боку студентів) до інноваційного практикуму. 
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Рис. 5. Змістовно-методичний блок моделі підготовки 

викладачів і студентів до вивчення іноземних мов із 

застосуванням інноваційних технологій 
Джерело: складено автором за даними [29, с. 122, с. 132]. 

Наступним блоком є діагностичний. Його роль полягає у 

визначенні досягнутого рівня готовності студента і викладача 
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Мотиваційний компонент готовності: робота із 

цифровим навчальним контентом. 

Когнітивний компонент готовності: 

1. запровадження спецкурсу щодо організаційних

аспектів вивчення іноземних мов із використанням 

інноваційних технологій; 

2. визначення модулів дисципліни відповідно до

оновленої програми; 

3. запровадження методичних рекомендації щодо

застосування інноваційних технологій навчання іноземних 

мов для викладачів та розробка на їх основі рекомендацій 

для студентів. 

Діяльнісний компонент готовності: 

1. відвідування тренінгів і вебінарів викладачами

для підвищення рівня цифрової компетентності і 

грамотності, а також донесення важливості цих якостей до 

студентів; 

2. оновлення методичного інструментарію 

відповідно до технічних можливостей викладача та 

готовності студентів до роботи з обраними інструментами; 

3. перманентна практика застосування 

інноваційних технологій навчання іноземних мов як метод 

його вдосконалення. 
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до змін у механізмі навчання іноземної мови. Методами 

діагностики може бути як окремий, так і симбіоз 

альтернативних із сукупності усіх можливих. Критерії 

відображають мотиваційно-адаптаційну, когнітивно-

інформаційну, а також діяльнісно-інноваційну готовність, яка, 

в силу суб’єктивізму і різноманітності суспільства, може бути 

на високому, достатньому, середньому або низькому рівнях 

(рис. 6). 

Рис. 6. Діагностичний блок моделі підготовки викладачів 
і студентів до вивчення іноземних мов із застосуванням 
інноваційних технологій 

Джерело: складено автором за даними [29, с. 122]. 

Заключним є результативний блок, який визначає факт 

готовності чи неготовності викладача і студента 

використовувати інноваційні технологій у навчанні іноземних 

мов замість традиційних чи в комбінації з ними. З огляду на 

беззаперечні переваги сучасних навчальних методик і технік 

вважаємо за доцільне продовжувати їх інтеграцію у 

традиційну систему освіти, що, на наш погляд, є запорукою 

високих досягнень студентів у освітньому процесі та швидкого 

досягнення дидактичних цілей викладачами ЗВО. 
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Методи діагностування рівня готовності: анкетування, 

тестування, бесіди, спостереження, модульні контрольні 

роботи, творчі проекти, самостійні роботи, статті. 

Критерії готовності: мотиваційно-адаптаційний, 

когнітивно-інформаційний, діяльнісно-інноваційний. 

Рівні готовності: високий, достатній, середній та низький. 
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Зарубіжний досвід розвитку інноваційних технологій та 

їх інтеграція у науково-дослідну діяльність, зокрема процеси 

навчання іноземних мов, так само залежить від рівня 

інноваційної активності та проникнення цифрових технологій 

в різні сфери життєдіяльності. В контексті євроінтеграційних 

процесів важливим для України є досвід саме держав-членів 

ЄС. Так, узагальненим показником, який відстежує загальну 

цифрову ефективність Європи та прогрес країн європейського 

континенту щодо їхньої цифрової конкурентоспроможності є 

Digital Economy and Society Index 2020 (далі – DESI-2020) [31; 

32]. Базовими компонентами зазначеного індексу є масштаби 

цифровізації зв’язку, рівень цифрової та інформаційно-

комунікаційної грамотності людського капіталу, здатність 

громадян до використання Інтернет-сервісів, рівень інтеграції 

цифрових технологій підприємствами, а також рівень 

цифровізації державних управлінських сервісів. 

Найбільш інформативним компонентом індексу, в 

контексті дослідження доцільності зміни традиційних 

інструментів навчання іноземних мов на інноваційні, є 

субіндекс рівня ІКТ-компетентності громадян. Аналіз 

цифрової грамотності суспільства, в рамка формування 

рейтингу DESI-2020, передбачає вимір двох аспектів: 1) 

перший аспект стосується аналізу загального рівня 

цифровізації суспільства через дослідження навичок 

використання Інтернет-ресурсів та он-лайн сервісів у 

буденному житті; 2) другий аспект стосується професійних 

навичок використання цифрових технологій у 

вузькоспеціалізованій діяльності, зокрема в навчанні.  

Так, найвищих показників за обраним субіндексом у 

2020 році було досягнуто такими державами, як Фінляндія, 

Швеція, Данія, Нідерланди та Мальта (рис. 7). 



   MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 
   Svazek XІII mezinárodní kolektivní monografie 

537 527

12,32

15,44

16,04

15,32

17,93

19,61

11,97

13,76

15,50

15,29

17,91

19,38

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Європейський Союз (середнє значення)

Мальта

Нідерланди

Данія

Швеція

Фінляндія

DESI-2019

(Human Capital)

Рис. 7. Рівень цифрової компетентності громадян деяких 

держав-членів ЄС (відповідно до рейтингу DESI-2020 та DESI-

2019, %) 
Джерело: складено автором за даними [31; 32]. 

Передумовами росту значень коефіцієнтів була 

актуалізація процесів зміни традиційної очної освіти на 

неформальну і інформальну, забезпечену прогресивними 

інноваціями, ІКТ, штучним інтелектом, а також іншими 

сучасними інструментами, необхідними для організації навчання і 

збереження перманентної комунікації учасників навчального 

процесу. Також, важливий вплив мав розвиток білінгвізму і 

плюрилінгвізму на теренах окреслених держав [31; 32]. 

Найбільш важливим для України в контексті підвищення 

інноваційності навчання є досвід держав, які так само 

знаходяться на шляху досягнення визначених та науково-

обґрунтованих амбітних цілей в частині забезпечення сталого 

соціального і економічного зростання, а також побудови 

інноваційно-орієнтованої держави.   

Словаччина, задля активізації розвитку інновацій та їх 

поширення в освіті, використовує моделі співпраці між 

університетами    та   бізнесом.   Так,   Технічний    університет  
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м.Кошице має тісні зв’язки з місцевими і міжнародними 

промисловими партнерами в частині розробки інновацій та 

інноваційних технологій навчання. Співпраця з бізнесом, 

першочергово,  відбувається на основі розвитку діяльність 

численних сучасних лабораторій, більшість із яких була 

створена в рамках проектів з фінансуванням ЄС. Наприклад, 

кожна кафедра факультету електронної інженерії та 

інформатики має власну навчально-наукову лабораторію, яка 

забезпечує не тільки науково-практичну складову навчальної 

програми, але й стає першим робочим місцем для багатьох 

студентів, які прагнуть реалізувати власний науковий 

потенціал в межах обраного для навчання ЗВО. Така практика 

може стати особливо ефективною для студентів, які вивчають 

іноземні мови, оскільки університет цілком забезпечує їх 

потреби і в частині науково-дослідної, і практичної діяльності. 

Значна частка сучасних лабораторій створена саме завдяки 

співпраці ЗВО із потужними глобальними світовими 

виробниками IT-техніки та ІТ-послуг, надавачами ІТ-сервісів 

мережного устаткування та «цифрової» інфраструктури, 

зокрема такими, як CISCO Telepresence, CISCO IPv6 Lab, 

Laboratoty IBM, T-System. В комерційних проектах 

лабораторій узгоджено працюють професори, студенти і 

представники організацій замовників. Відповідно, студент, 

приймаючи участь у подібних проектах, вдосконалює свої 

теоретичні знання і визначає методи їх практичного 

застосування. Результат роботи студента безпосередньо 

впливає на його подальше працевлаштування, оскільки 

представники організацій замовників завчасно можуть 

визначити професійні навички студента та рівень його 

конкурентоспроможності на ринку праці. Комунікація за таких 

обставин між учасниками науково-практичної діяльності є 
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ефективною, прозорою, що гарантує високий результат від 

використання такого формату навчання [33, с. 132]. 

«Формування і розвиток інноваційного потенціалу, 

підвищення конкурентоспроможності серед університетів 

інших країн європейського простору» [33, с. 132] – 

стратегічний орієнтир Угорщини в умовах реалізації прагнень 

сталого соціально-економічного, інноваційно-орієнтованого 

зростання. Наукова-освітня політика Угорщини в частині 

підвищення рівня інноваційності освітніх програм (особливо 

програм, які передбачають вивчення іноземних мов 

студентами) ґрунтується на таких організаційних аспектах: 

 генерування інноваційних технологій навчання 

здійснюється за участю місцевих органів влади, організацій, 

які є інноваційно активними та потребують 

висококваліфікованих, адаптованих до роботи у 

мультилінгвістичному глобальному середовищі фахівців, а 

також наукових установ – ЗВО, які виконують роль 

посередників у підготовці майбутніх спеціалістів; 

 підтримка створення нових науково-практичних 

структур – промислових парків, інноваційних центрів, 

інкубаторів, які приймають активну участь у розвитку 

інновацій в державі, в тому числі таких, які будуть 

застосовуватись в національній системі освіти; 

 тісна мережа зв’язків між суб’єктами інноваційної 

діяльності та науковцями і дослідниками [33, с. 133]. 

Для Польщі характерним є актуалізація процесів 

використання центрів інновацій як посередників діалогу та 

співпраці світу науки й бізнесу, створюючи умови для 

ефективного трансферу інформації, знань і технологій. В умов 

розвитку інноваційних технологій навчання іноземних мов 

центри інновацій використовуються як: 1) суб’єкти 
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ініціювання та організації співпраці всіх учасників, необхідних 

для ефективної реалізації інноваційного навчального процесу;      
2) суб’єкти дослідження потреб наукових організацій у інноваціях 

та інноваційних технологіях  забезпечення науково-практичної і 

навчальної діяльності; 3) суб’єкти удосконалення механізмів 

трансферу технологій та їх інтеграції в навчання [33, с. 137]. 

Для української системи освіти, особливо в контексті 

розвитку технологій підготовки фахівців із знанням іноземних 

мов, запропонований досвід стане корисним за умови 

виконання таких завдань: 

− розвиток не лише готовності до використання ІКТ в 

освіті, а і інтелектуального потенціалу суспільства завдяки 

підвищенню рівня вмотивованості студентів до роботи над 

власною компетентності; 

− визначення системи структурних пріоритетів, зокрема 

сталість розвитку системи освіти, інноваційність навчальних 

методик, результативність освітніх технологій, що 

застосовуються у навчанні іноземних мов тощо; 

− інтеграція науки, освіти і бізнесу; 

− формування сучасного організаційно-інституційного 

забезпечення, необхідного для розробки інновацій та їх 

впровадження у систему освіти України; 

− збереження вектору розвитку системи інноваційно-

орієнтованої освіти. Науковцями визначено, що «для 

ефективного забезпечення реалізації інноваційної стратегії 

України необхідно створити механізм визначення потреб у 

спеціалістах для формування державного замовлення на 

підготовку фахівців-філологів, лінгвістів і мовознавців, яке має 

ґрунтуватися на повноцінних прогнозно-аналітичних 

дослідженнях» [33, с. 152-153]; 
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 упорядкування системи фінансової підтримки ЗВО, які 

прагнуть впровадити інноваційні технології у навчальну 

програму, проте не мають належного фінансового 

забезпечення. Держава, як головний регулятор, повинна 

фінансово стимулювати використання інноваційних технології 

в освіті, а не стримувати такі процеси. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження було 

визначено, що сучасні інноваційні технології займають 

важливе значення у структурі вивчення іноземних мов. 

Переорієнтація системи освіти України у напрямку 

підвищення її інноваційності, а також значна цифровізація 

освітніх процесів робить впровадження новітніх, 

модернізованих технік і методів навчання неминучим. 

Основною метою застосування інновацій в освіті є 

пристосування сучасних студентів до вимог 

інформатизованого постіндустріального суспільства, а також 

підвищення рівня цифрової грамотності та інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх спеціалістів. 

Беззаперечно, подальша інтеграція інноваційних 

технологій у навчання іноземних мов має здійснюватись на 

засадах збалансованості традиційного та високотехнологічного 

підходів. Особистісний рівень готовності викладачів до 

використання інноваційних технологій навчання, а також 

цифрові компетентності впливають на результативність, 

динаміку інтеграції студентів до сучасного цифровізованого 

суспільства. А тому, для зростання рівня ефективності 

навчання іноземних мов необхідно взаємоузгодити потреби та 

інтереси ключових учасників освітньої системи України:  

 держави в особі органів виконавчої влади, які 

здійснюють формування і реалізацію освітньої політики, 

стратегії   і   тактики   досягнення   амбітних   цілей   в  частині  
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 підвищення ролі і значення якісної мовної освіти; 

 викладачів іноземних мов; 

 студентів – здобувачів знань і навичок. 

Автоматизації взаємодії цих учасників шляхом 

використання інноваційних технологій дозволить створити 

сучасне інформатизоване освітнє середовище та надати 

можливість студентам отримувати якісні знання, з одного 

боку, і реалізовувати свій потенціал у практичній діяльності, з 

іншого. 

На нашу думку, роль прогресивних ІКТ та інноваційних 

технологій навчання іноземних мов важко переоцінити. 

Активізація інноваційних та високотехнологічних процесів в 

освіті забезпечить формування сучасного 

мультилінгвістичного ландшафту на теренах світового 

співтовариства, інтеграція до якого є стратегічним 

пріоритетом України вже протягом багатьох років. Активний 

розвиток он-лайн навчання, особливо в сьогоденних умовах 

обмеженості соціальної взаємодії та впровадження мобільних і 

комп’ютерних технологій в структуру освітніх процесів, 

підтримає соціо-культурне та лінгвістичне різноманіття 

суспільства, а також підтримає студентів у підготовці до 

роботи у інноваційно-орієнтованому середовищі.  

В свою чергу, процес впровадження інноваційних 

технологій навчання іноземних мов має бути гнучким та 

структурованим відповідно до економічних і соціальних 

можливостей країни. Інноваційна активність, визначена у 

роботі завдяки аналізу світових рейтингів, на сьогоднішньому 

етапі не здатна забезпечити кардинальну трансформацію 

освіти, що свідчить про важливість саме поступової тактики 

досягнення цілей. А тому, цифровізація навчання в Україні 

повинна стати багатовекторною стратегією досягнення того 
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рівня інноваційності та технологічності освіти, який 

забезпечить і потреби держави, і інтереси учасників 

навчального процесу. 
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