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SECTION 1. 
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Боцула Олександр Іванович  
канд. екон. наук, завідувач відділу  

Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ, Україна 
 

Головіна Олена Лаврентіївна 
канд. екон. наук  

Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ, Україна 

 
 

ЕФЕКТИВНА ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМНИХ  
ПОСЛУГ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВОДОЮ 

 

Методологічним та теоретичним підґрунтям дослідження є ключові положення 
сучасної економічної теорії, економіки природокористування та сталого розвитку, 
міжнародного екосистемного обліку, інституціональної та неоінституціональної теорій. 
Для досягнення поставленої мети застосовано низку сучасних методів, а саме: абстрактно-
логічний, включаючи прийоми аналізу й синтезу, індукції та дедукції, узагальнення – для 
огляду інформаційних джерел, уточнення сутності понять і категорій, вивчення 
вітчизняного та зарубіжного досвіду в контексті екосистемного підходу; системного 
аналізу – для цілісного сприйняття об’єкта дослідження, зокрема водних екосистем, та 
комплексного аналізу зв’язків між елементами; екосистемного обліку – для достовірності 
оцінювання екосистемних активів, пов’язаних із водою й підвищення ефективності 
одержаних результатів. Оцінка спектру взаємозв’язків екосистемних послуг води 
найкоректніше розкривається за допомогою терміну «екосистеми, пов’язані з водою», який 
запропоновано в рекомендаціях Європейської комісії, що стосуються плати за послуги 
екосистем [1]. Так, згідно з цим документом, термін «екосистемні послуги, пов’язані з 
водою» включає наступні елементи: регулювання стоку і запасів води; підвищення якості 
поверхневих і ґрунтових вод; поліпшення інфільтрації води, сприяння накопиченню води 
у ґрунті і поповненню ґрунтових вод; зниження ерозії і ймовірності зсувів; стабілізація 
річкових берегів і прибережних ліній; запобігання повеням і пом’якшення їх наслідків 
тощо. При цьому окремим блоком виділяються послуги культурного характеру.  

Екосистемні активи, пов’язані з водою представляють просторово обмежений, 
специфічний тип екосистеми, що включає всі необхідні біотичні та абіотичні компоненти 
для спільного функціонування та забезпечення екосистемних послуг [2].  

Методологію оцінки екосистемних послуг, пов’язаних із водою, запропоновано в 
Керівному документі Глобального екологічного фонду (ГЕФ) з економічної оцінки 
екосистемних послуг («Economic Valuation of «wet» ecosystems»), а саме: 

• виділення екосистем, пов’язаних із водою, послуги яких будуть оцінюватися;  
• визначення розмірів території, на якій розташовані дані водні екосистеми;  
• визначення екосистемних послуг, що потенційно поставляються цими водними 

екосистемами; 
• пошук достовірної інформації про обсяг послуг, що поставляються і їх можлива 

оцінка [3].  
Отже, керуючись вищезазначеними джерелами [1‒3] та базовими положеннями 
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міжнародних офіційних документів еколого-економічного обліку, зокрема, останньої 
версії [4], пропонуємо наукові пропозиції щодо комплексної оцінки екосистемних активів 
територіальних громад, пов’язаних із водою, за двома ключовими напрямами:  
а) до центральних органів виконавчої влади України; 2) до органів місцевого 
самоврядування. Пропозиції до центральних органів влади включають два блоки: загальні 
та спеціальні. 

Загальні пропозиції до центральних органів влади щодо наукового обґрунтування 
комплексної оцінки екосистемних активів територіальних громад, пов’язаних із водою, 
включають наступні напрями:  

по-перше, на законодавчому рівні розробити й затвердити організаційну структуру і 
функціональну схему запровадження екосистемного принципу управління (наприклад, 
Дорожню карту комплексного оцінювання екосистемних активів територіальних громад, 
пов’язаних із водою);  

по-друге, розробити й затвердити відповідні нормативно-правові акти, що 
забезпечують реалізацію екосистемного підходу, які враховують сучасні євроінтегративні 
нормативно-правові документи з цієї проблематики;  

по-третє, розробити методичне забезпечення оцінювання екосистемних активів, 
пов’язаних із водою, яке можна представити у вигляді алгоритму із наступних п’яти блоків: 
перший ‒ передбачає розгляд сутності й диференційованих складових екосистемних 
активів, пов’язаних із водою із позицій екосистемного підходу; другий ‒ визначає 
методологію ідентифікації комплексу екосистемних послуг, пов’язаних із водою, які 
можуть надаватися виявленими  екосистемнимих активами в межах просторових утворень; 
третій ‒ орієнтований на дослідження інтеграційних процесів, пов’язаних із вивченням 
комбінаторики екосистемних послуг і системної взаємодії територіальних просторів; 
четвертий ‒ передбачає обґрунтування моделі відтворення екосистемних активів, 
пов’язаних із водою у формальному вигляді з перспективою параметризації їх складових; 
п’ятий блок стосується виявлення методів, які застосовуються для їх вартісного виміру та 
вирішення питань фінансово-економічного врегулювання й визначення інноваційних 
шляхів сталого просторового розвитку місцевих спільнот [5];  

по-четверте, розробити стратегічні підходи щодо активізації інвестиційної 
діяльності управлінської інфраструктури по басейнах основних річок України;  

по-п’яте, створити ефективні важелі економічного регулювання водних відносин, що 
відповідають ринковим умовам та розробити компенсаційні механізми відшкодування 
втрачених екосистемних послуг води; 

по-шосте, розробити систему оціночних індикаторів активів сталого просторового 
розвитку територій, яка дозволятиме об’єктивно відстежувати зміни в еколого-економічній 
ситуації водних екосистем і приймати адекватні управлінські рішення на місцях. 

Спеціальні пропозиції:  

1) розширення чинної Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом за 
рахунок включення до неї наступних директив ЄС, а саме: «Про забруднення, спричинене 
деякими небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища 
Співтовариства» (ELD, 2006/11/ЄС); «Щодо всеохоплюючого запобігання і контролю 
забруднень» (ELD, 96/61/ЄС); «Про екологічну відповідальність» (2004/35/EC); 

2) ухвалення спеціального Закону України «Про оцінювання екосистемних активів 
території»;  

3) внесення змін до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» [11] та 
внесення змін до інших законодавчих і нормативних документів, пов’язаних із 
запровадженням вищезазначених пропозицій [6,7].  

Пропозиції до місцевих органів самоврядування 

У контексті підвищення ефективності вартісного оцінювання екосистемних активів, 
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пов’язаних із водою, на місцевому рівні територіальним громадам пропонується 
методологія, алгоритм якої передбачає два послідовні кроки:  

• по-перше, алгоритмізацію вартісного оцінювання екосистемних послуг, які 
продукуються активами, пов’язаними з водою, за допомогою застосування комбінаторики 
відповідних методів оцінювання; 

• по-друге, впровадження вартісного оцінювання внеску екосистемних активів, 
пов’язаних із водою, як окремої складової сукупного місцевого екосистемного активу 
певної територіальної громади.  

За першим напрямом вартісного оцінювання екосистемних послуг, які продукуються 
активами, пов’язаними з водою, доцільною є їх ідентифікація за найбільш типовими 
видами (поставка води на зрошення; забір води для питного водопостачання; регулювання 

клімату та очищення води; аматорська риболовля) за допомогою використання 

комбінаторики запропонованих методів (ринкових цін, суб’єктивних оцінок, передачі 
вигід), відповідних формул та показників (таблиця 1).  

За другим напрямом, що передбачає оцінювання внеску екосистемних активів, 
пов’язаних із водою, як окремої складової сукупного місцевого екосистемного активу 
територіальної громади, пропонується застосування методу розрахунку чистої 
поточної/приведеної вартості (ЧПВ) (net present value – NPV) [8]. 

 
Таблиця 1. 

Оцінка екосистемних послуг пов’язаних із водою 
№ 
з/п 

Екосистемні 
послуги 

Методи Формула Показники 

1. Поставка води на 
зрошення 

Метод 
ринкових цін 

𝑍1 =  𝑆 • 𝑉 •  Р𝑚 𝑍1 – вартість екосистемної послуги 
«поставка води на зрошення», грн; 
𝑆 – площа зрошуваних земель, га; 
𝑉 – обсяги забраної води на 
зрошення, м3 на 1 га; 
Р𝑚 – вартість одного м3 води для 
зрошення, грн. 

2. Забір води для 
питного 
водопостачання 
 

Метод 
ринкових цін. 
Метод 
суб’єктивних  
оцінок 

𝑍2 =  𝑁 • Р •  К • Т Z2 – вартість екосистемної послуги 
«забір води для питного 
водопостачання» за рік, грн; 
N – норма забору води для питного 
водопостачання, л/добу; 
Р – вартість одного літра води для 
питного водопостачання на  
1 особу, грн; 
К ‒ кількість населення громади, чол.; 
Т – кількість діб у році (365). 

3. Регулювання 
клімату та 
очищення води 

Метод 
передачі вигід 

𝑍3 =  𝑆𝑤 •  Р Z3 – вартість екосистемної послуги 
«регулювання клімату та очищення 
води», євро; 
Sw – площа водно-болотних 
земель, га; 
Р – вартість послуги регулювання 
клімату та очищення води із 
Депозитарію [12] , євро/га/рік. 

4. Аматорська 
риболовля 

Метод 
ринкових цін. 
Метод 
суб’єктивних  
оцінок 

𝑍4 =  𝑉𝑓 •  Р𝑓 Z4 – вартість екосистемної послуги 
«аматорська риболовля», грн; 
Vf – обсяг річного вилову риби, кг; 
Рf – середня ринкова вартість одного 
виду риби, грн. 

Джерело: авторська розробка. 

 
Визначену методологію було апробовано у процесі оцінювання водних екосистемних 

активів та послуг, що ними продукуються, на прикладі с. Семенівка Благодатненської ОТГ 
Первомайського району Миколаївської області [9].  



 The current state of development of world science: characteristics and features 
.  

12  

 

ВИСНОВКИ 
Запропоновано наукові підходи щодо комплексної оцінки екосистемних активів 

територіальних громад, пов’язаних із водою, за двома ключовими напрямами: до 
центральних органів влади та до органів місцевого самоврядування. Результати 
економічної оцінки екосистемних активів, пов’язаних із водою, у практиці 
природогосподарювання територіальних громад доцільно використовувати при розробці 
системи стратегічних та програмних документів її соціально-економічного розвитку 
(Стратегії розвитку територіальної громади, Плану (програми) соціально-економічного 
розвитку територіальної громади, інших прогнозних і програмних документів місцевого 
розвитку, Екологічного паспорта територіальної громади тощо). Загалом науково-
практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання екосистемних 
активів як інтегральний результат узагальнено в Дорожній карті комплексного оцінювання 
екосистемних активів територіальних громад, пов’язаних із водою, яка розкриває точки 
гальмування, ключові орієнтири інституційного забезпечення оцінювання екосистемних 
активів на державному та місцевому (територіальної громади) рівнях.  

Подальші дослідження мають ґрунтуватися на ключових орієнтирах запропонованої 
Дорожньої карти комплексного оцінювання екосистемних активів територіальних громад, 
пов’язаних із водою. Очікуваний інтегрований результат якої, на нашу думку, сприятиме 
не лише формуванню теоретико-методологічних засад моделі комплексної оцінки 
екосистемних активів, пов’язаних із водою, але й безпосередньо впливатиме на підвищення 
інвестиційної привабливості території за рахунок ефективного використання місцевих 
водних ресурсів як екосистемних активів сталого просторового розвитку. 

 
Список використаних джерел: 
1. Веклич О.О., Колмакова В.М., Патока І.В. Комплекс нормативно-законодавчих пропозицій 

щодо впровадження екосистемного підходу в управлінську практику. Економіка та держава. 
2022. № 5. С. 56–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.56. 

2. Economic Commission for Europe, Recommendations on Payments for Ecosystem Services in 
Integrated Water Resources Management. United Nations Publications, New York and Geneva, 2007. 
60 p. 

3. Wang, J., Soulard, F., Henry, M., Grenier, M. end ath. Discussion paper 1.2: Treatment of ecosystems 
assets in urban areas. Paper submitted to the SEEA EEA Technical Committee as input to the revision 
of the technical recommendations in support of the System on Environmental-Economic Accounting. 
Version of 30 April 2019. United Nations Statistics Division. 2019. 36 р. 

4. Economic Valuation of «wet» ecosystems. Global Environment Facility. 2019. URL: https://iwlearn. 
net/valuation/overview (дата звернення: 20.06.2022). 

5. System of Environmental-Economic Accounting – Ecosystem Accounting. Final Draft. Version 5, 
February 2021. 350 р. URL: BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf (дата звернення: 20.06.2022). 

6. Колмакова В.М. Оцінювання водних екосистемних активів територіальних громад у контексті 
сталого розвитку. Сталий розвиток – ХХІ століття. Дискусії 2021. Національний університет 
«Києво-Могилянська академія». Київ, 2021. С. 87–93. 

7. Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 01.01.2020 р.  № 2354-VIII. Відомості 
Верховної Ради України. 2018. № 16. Ст. 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-
19#Text (дата звернення: 20.06.2022). 

8. GEF Guidance Documents to Economic Valuation of Ecosystem Services in IW Projects. 2019. 182 р. 
URL: https://iwlearn.net/resolveuid/0ffc8834-af39-488a-852a-4348fee97b85 (дата звернення: 
20.06.2022). 

9. Веклич. О.О., Колмакова В.М., Патока І.В. Оцінювання екосистемного активу сільської 
територіальної громади: перший досвід в Україні. Сучасні аспекти розвитку міжнародних 
економічних відносин і світового господарства: матеріали доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції (Ужгород, 12– 13 листопада 2021 року) / за заг. ред.: М. М. Палінчак, 
В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 103–
106. 

  



August 5, 2022 |  Lisbon, Portuguese Republic  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

13 

Шедяков Владимир Евгеньевич 
доктор социологических наук, кандидат экономических наук, 

доцент, независимый исследователь 
Украина 

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ:  
НЕОБХОДИМОЕ И РЕАЛЬНОЕ 

Как я чувствую себя счастливым, когда тружусь 

Л.Н. Толстой 

Крайне важно, чтобы общественное согласие было достигнуто на плодотворной 
основе, чтобы гармонизация интересов осуществлялась в возвышающих человека 
условиях. И значение труда здесь находится в числе приоритетных [1-5]. Причём 
архаизация общественной жизни и появление черт «нового средневековья» могут нарастать 
наряду с постмодерной атомизацией социума, а вовсе не быть возвратом к сплочённости 
общества традицией. Творческий человек «работает душой» – и в материальной, и в 
духовной сфере жизни. Вектор изменения доминирующего в обществе отношения к труду 
– и один из индикаторов социокультурного ландшафта, и характеристика сложившихся
условий деятельности, и показатель качества распространённых целей и интересов.

Серьёзное противоречие времени – между сформировавшейся потребностью в 
качестве труда и отношением к жизни. Так, с одной стороны, кардинальный рост 
сложности человеческой деятельности, акцентирование уникального творчества делает 
практически обязательным высокоответственное, заинтересованное отношение, выводя 
возможности работника из-под эффективного внешнего контроля и требуя разумной 
инициативы и поиска, зачастую, – в круглосуточном режиме [6-11]. С другой стороны, 
всесторонняя пропаганда потребительской погони за удовольствием надломила трудовой 
настрой общества. Между тем, как известно, «труд по обязанности – это работа, а работа 
по склонности – это досуг» (Дж. Б. Шоу). А насколько оценка времени своей деятельности 
зависит от отношения к ней, например, живо отразил на страницах «Приключений Тома 
Сойера» Марк Твен. Формирование жизненного пути соответственно характеру 
возможностей, открываемых социокультурной тканью общества, происходит в системе 
координат особенностей, с одной стороны, культурно-цивилизационного мира, с другой, – 
этапа, строя развития. Нравственно-духовное основание структурирования и 
трансформаций во многом предопределяет направленность, последовательность и темпы 
преобразований. А виртуализация жизни и увеличение диапазона возможного 
индивидуального выбора балансируют социальные штампы и табуирование. Весьма 
непростая социально-демографическая и политико-экономическая ситуация последних 
десятилетий, выпуклые культурно-региональные отличия накладывают свой отчётливый 
отпечаток. Вместе с тем, если ранее обществом одобрялась концентрация на становлении 
человека как специалиста, профессионала, «а остальное всё приложится», то теперь уже 
тиражируются подходы «устроившегося на тёплое место» офисного планктона или же 
карьериста. Наиболее отчётливо это заметно в ориентациях части девушек: от умения 
сообразовывать свои цели с коллективными и общественными – к утилитаризму и 
эгоцентризму, от задач самосовершенствования к поиску «выгодного брака», от освоения 
знаний и развития к самореализации в поведении «куклы-шопоголика», от самоценности и 
ориентаций на достижения мирового класса в напряжённом труде на пределе 
возможностей – к паразитированию, от жизненной модели ледокола – к стереотипам 
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ракушечника на корпусе судна и рыбки-прилипале на хищнике жизни. 
Т.о. сформированное обществом отношение к труду может оказаться важным 
препятствием развития, питающим и некомпетентную деятельность, и бессмысленность 
жизни, и игроманию. Парадокс: в общество знания могут войти поколения со сниженным 
интересом и к познанию, и к труду [12-16]. Пропаганда псевдоценностей, фиктивных или 
поверхностных интересов и химерических целей может исказить вектор трансформаций, 
заблокировав обширную часть продуктивного потенциала общественной парадигмы. 

Сформированные в трудовой сфере интерпретации легко перетекают в другие сферы 
жизни. Так, основные атрибутивные характеристики человека: - деятельность по 
реализации сущностных сил; - осознанность жизни, решений и действий; - взаимодействие 
как проявление этики, связанной с базовыми ценностно-смысловыми комплексами. 
Сущностные силы человека: первично непосредственные (потребности – интересы – 
стимулы – заинтересованность – отношение к труду – творческая активность) и вторичные 
(способности, цели и ценности) – совершенствуются в процессе сознательной активности 
по творческому преобразованию среды и себя соответственно объективным 
закономерностям. Развитие: нарастание основных атрибутивных характеристик в 
развёртывании осознанности, творчестве, взаимодействии – и усложнение за счёт 
разнообразия их дополнительного раскрытия. Деградация же – упрощение до первичных 
потребностей, животного существования. Сдвиг личной заинтересованности от характера 
и содержания труда к доходу и распоряжению им может стать фатальным для общества; 
«мы никогда не добьёмся, чтобы люди относились к своему труду как к призванию, как к 
нравственной ценности.., пока они не будут обладать развитой волей, высокой культурой 
самообладания» [17. C. 221]. 

Изменение условий жизнедеятельности меняет и развёртывание потенциала 
сознания, в частности, при помощи совершенствования процессов понимания, 
анализирования и прогнозирования [18-25]. Развитие этики взаимодействия ведёт от 
протонравственности в животном мире к сложным системам социального 
контактирования. От «права силы» осуществляется движение не только к «силе права», но 
и разветвлённым отношениям реализации принципа превращённых (преобразованных) 
форм. Эти механизмы реализации принципа превращённых форм часто базируются на 
введении к межсистемному взаимодействию эталона, который обеспечивает сопоставление 
структур, их сведение к сверхструктурному единству и трансформирование энергии их 
противоречия от разрушительной до развивающей. Тем самым снимается необходимость 
навязывать внешнюю волю, сохраняется своеобразие каждого из элементов в 
предоставленных пределах самореализации и условиях взаимодействия. Динамики 
превращённых форм: от простых к сложным, от одиночных к комплексным, от 
непосредственно связанных с исторически господствующим отчуждением (в частности, 
ныне – от узкоэкономических) к социокультурным – ведут от реализации сущностных сил 
человека под покровом отчуждения к формам творчества. Во время сращения формы и 
содержания в ризомически растущем организме часто все другие варианты эффективного 
влияния зачастую исчезают. Между тем развёртывание принципа преобразованных форм 
через разнообразие социохозяйственных автоматов, регуляторов и систем управления 
позволяет более предсказуемо и результативно влиять на процессы формирования 
необходимой среды. В социальной сфере усиливаются два типа превращённых форм: 
1) социально-производственный («общечеловеческие ценности») и 2) этнокультурный
(традиции, социальное наследство, опыт). Превращённые (преобразованные) формы в
условиях усиления постмодернистских процессов теряют чистоту и отделенность одна от
другой, все чаще проявляются слитно, комплексно, многоуровневый, обеспечивая тем
самым сочетание традиционных ценностей, которые возрождаются, и универсальных
норм. Распространяются зоны гибридных взаимодействий, размывая однозначность
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организационных правил и усиливая тенденции децентрализации хозяйственного 
управления, фрагментации огромных структур, повышения гибкости распределения 
деятельности и востребованности меритократии и подлинного народовластия. 

Социокультурные основания развития входят в тесное взаимоотношение с 
нравственно-духовными. Общественно значимые результаты осуществления 
аксиологического и праксеологического освоения окружающей действительности 
фиксируются в исторических характеристиках ценностей и стоимостей. Практически 
активное отношение человека к миру осуществляется посредством общественно 
исторических форм материального и духовного воспроизводства. При этом возрастает 
системное структурирующее воздействие на способ обмена, все фазы общественного 
воспроизводства со стороны процессов информатизации, финансиализации, сервисизации, 
постглобализации. Между тем, сходят с исторической арены ранее широко 
распространённые прежние формы трудовой этики, подчинённости всего жизненного 
уклада целям труда, настоянные на его исключительности ценностные иерархии и 
ценностно-смысловые комплексы. Отношение к труду активно диффузирует в разные 
сферы общественных коммуникаций, формируя образ жизни. При этом для проявления 
социального аспекта кооперирования людей существенное значение имеют принципы: 
1) сложности социального развития; 2) эмержентности (существенной роли случая);
3) соединение необратимости и оборотности; 4) неустойчивости и неравновесия;
5) синкретичности. Этот подход имеет преимущества перед монолинейными
экстраполяциями благодаря: 1) предоставлению базы прогнозирования качественных
перемен; 2) изменению идей одномерного подхода борьбой разнообразных тенденций;
3) возникновению оснований для оценки динамики общностей и из позиции общего
развития, и со стороны периодических колебаний по осям «централизация –
децентрализация», «порядок – хаос»; 4) объединению возможностей инструментариев
стадиально-циклического и этапно-, цивилизационного и регрессивно-прогрессивного
подходов.

Состояние и динамика социокультурного капитала общества не только лимитирует 
экономический рост, но и очерчивает его вероятные траектории. В свою очередь, базовые 
ценностно-смысловые комплексы культурно-цивилизационных миров формируют 
предрасположенность к тем или иным приоритетам социально-экономического развития. 
Между тем, мощное вторжение внешнего капитала формирует свою среду, в частности, – 
путём создания многоуровневого ситуационного влияния, стремится к диффузии 
социально-политических норм и приобретению системного характера. Серьёзной 
проблемой продолжает оставаться и состояние нравственного здоровья населения, 
особенно – в силу тенденций маргинализации и деиндустриализации Недостаточная 
мотивированность персонала тоже может оборачиваться существенными потерями и иметь 
такие характерные проявления, как «зацикленность» сотрудников на формальных сторонах 
должностных обязанностей и уход от ответственности, отсутствие инициативы и 
инертность (что коррелирует с прочими путями отвлечения населения на текущие хлопоты 
от главных направлений творческой гражданской активности). Соответственно, без 
создания полноценной социокультурной среды, способствующей тенденциям политико-
экономического развития, и их институционального закрепления есть угрозы втягивания 
именно недобросовестных инвестиций, превращение капиталовложений в путь 
злокозненных внешних манипуляций. Т.о. выкристаллизовавшиеся в сфере труда 
направления развития: технико-технологические, социально-экономические, нравственно-
духовные – при сорезонировании открывают ойкумене кумулятивные возможности, при 
отрыве же – грозят самоуничтожением. Нарастание расхождений между приоритетами, 
возможностями и уязвимостями разных культурно-цивилизационных миров не только 
выливается в создание собственного «образа будущего», но и подчиняется мощным 
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историческим закономерностям, в частности, во-первых, неравномерности развития и, во-
вторых, перехода от задач наиболее полного освоения оптимальной модели 
структурирования и развития с учётом своих возможностей и целей – к культивированию 
совершенно различных подходов, от признания единственности к принципиальному 
качественному многообразию моделей. При этом продуктивность экономики предполагает 
обеспечение гармоничности и состояния социально-экономического потенциала общества, 
и вектора его трансформации. Важнейшим условием этого выступает соразмерность 
различных форм общественного потенциала и его капитализации. 
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ГРУПУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАХОДІВ  
З РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Пошук резервів підвищення ефективності функціонування підприємств повинен 
базуватися на оцінюванні величини їх економічного потенціалу. Зокрема, існує потреба в 
оцінюванні як сукупного економічного потенціалу суб’єктів підприємництва [1], так і його 
окремих різновидів, насамперед, трудового [2], маркетингового [3], збутового [4, 5], 
виробничого [6–8], інноваційного [9–12], інвестиційного [13, 14] потенціалу, потенціалу 
розвитку підприємств [15] тощо. При цьому необхідно враховувати ту обставину, що 
розвиток підприємств завжди передбачає покращення його певних властивостей. Зокрема, 
до таких властивостей належать прибутковість [16], конкурентоспроможність [17], 
інноваційність [18], адаптованість [19], гнучкість [20], ринкова вартість [21, 22] тощо. 
Також важливою властивістю підприємств є їхня фінансова стійкість [23–26], що дає змогу 
виділити такий різновид потенціалу економічного розвитку підприємств як потенціал 
підвищення фінансової стійкості суб’єктів підприємництва. 

Реалізація потенціалу підвищення фінансової стійкості суб’єктів господарювання 
потребує здійснення різноманітних заходів, спрямованих на вдосконалення здатності 
підприємств виконувати свої зобов’язання перед кредиторами. Деякі з цих заходів не 
потребують понесення підприємствами інвестиційних витрат (наприклад, покращення 
компетентності менеджерів та фахівців підприємств у питаннях організації їх фінансової 
діяльності, якщо тільки таке покращення не вимагає здійснення інвестицій у професійний 
розвиток персоналу суб’єктів господарювання). 

Інші заходи з реалізації потенціалу підвищення фінансової стійкості підприємств 
вимагають наявності певного обсягу інвестиційних ресурсів, потрібних для впровадження 
цих заходів. При цьому дані заходи можуть бути поділеними на такі групи: 

1) за джерелами фінансування: заходи, що фінансуються за рахунок власних джерел 
(наприклад, часткове заміщення позикового капіталу підприємства власним його капіталом 
завдяки реінвестуванню прибутку суб’єкта підприємництва); заходи, що фінансуються за 
рахунок позикових джерел (наприклад, реалізація високоприбуткових інвестиційних 
проєктів із використанням з цією метою банківських кредитів); заходи, що фінансуються 
за рахунок залучених джерел (наприклад, часткове заміщення позикового капіталу 
підприємства власним його капіталом завдяки внескам до нього сторонніх осіб); 

2) за тривалістю реалізації: короткострокові (реалізація яких відбувається впродовж 
терміну, що не перевищує одного року) та довгострокові (реалізація яких відбувається 
впродовж терміну, що перевищує один рік); 

3) за об’єктами інвестування: заходи, які передбачають вкладення реальних 
інвестицій, та заходи, які передбачають вкладення фінансових інвестицій; 
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4) за напрямами інвестування: заходи, що передбачають інвестування у придбання 
(модернізацію) основних засобів та інших необоротних активів підприємства; заходи, що 
передбачають поповнення оборотних активів підприємства; заходи, що передбачають 
вкладення інвестицій у професійний розвиток персоналу підприємств; заходи, що 
передбачають інвестування за іншими напрямами; 

5) за способом впливу на підвищення фінансової стійкості підприємства: заходи, які 
мають на меті скорочення питомих витрат (зокрема, шляхом впровадження 
ресурсозберігаючих технологій); заходи, які мають на меті зростання цін та (або) попиту 
на продукцію підприємства (зокрема, інвестиційні заходи з підвищення рівня якості 
продукції підприємства); заходи, які мають на меті зменшення величини позикового 
капіталу суб’єкта господарювання (зокрема, заходи із часткового заміщення позикового 
капіталу підприємства його власним капіталом); заходи, які мають на меті зниження 
ризикованості діяльності підприємства (зокрема, заходи з диверсифікації продуктового 
портфелю суб’єкта господарювання). 

Врахування наявності значної кількості видів інвестиційних заходів з реалізації 
потенціалу підвищення фінансової стійкості підприємств є необхідною умовою 
розроблення обґрунтованих програм цих заходів. 
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“ЗЕЛЕНІ” ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ:  
МОЖИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Екологічні проблеми, що виникають як результат зміни клімату, виснаження 
природного капіталу та забруднення, загрожують конкурентоспроможності та 
продуктивності України, а також створюють ризики для її економічної стійкості. На 
вирішення екологічних проблем спрямовано низку державних політик, стратегій та 
програм. Мета політики економічного розвитку полягає у забезпеченні екологічно 
орієнтованого економічного зростання на період до 2030 року.  

Україні необхідно продемонструвати результати здійснення планів та заходів щодо 
політики в галузі охорони навколишнього середовища, зміни клімату та раціонального 
використання природних ресурсів, а також підвищення доступності інформації про 
охорону навколишнього середовища для прийняття рішень [1]. У державному секторі та 
бізнес-спільноті все ширше визнання отримує той факт, що належна політика за підтримки 
інновацій здатна створювати економічні можливості, які допомагають узгодити між собою 
цілі в галузі екології та охорони навколишнього середовища [2]. 

Швидке структурне зрушення у бік низьковуглецевої економіки може зменшити 
вартість деяких активів, таких як запаси нафти, газу та вугілля, активів галузі транспорту, 
інфраструктури, а також активів інших вуглецевих галузей. Це, у свою чергу, може не 
тільки призвести до економічних збитків та зростання безробіття, але й вплинути на 
фінансовий стан компаній, що володіють такими активами, що негативно позначиться на 
їх кредиторах та інвесторах, а також, можливо, викличе каскадний ефект по всій 
взаємопов'язаній фінансовій системі.  

Різні обмеження не дають багатьом секторам економіки можливості скористатися 
цим імпульсом для розвитку «зелених» інвестицій. 

Щоб стимулювати «зелені» інвестиції всередині країни, Україні необхідно дати 
потужний і узгоджений політичний сигнал, за яким піде більш жорсткий контроль за 
виконанням нормативних правових актів у галузі охорони навколишнього середовища, а 
також стимулювати розвиток «зелених» фінансових інструментів [3]. 

Мета аналітичної записки полягає в тому, щоб позначити проблеми, можливості та 
потенційні шляхи мобілізації фінансових засобів для екологізації української 
економіки [4]. 

Основне завдання – визначити інституційні та ринкові перешкоди для розвитку 
«зеленого» фінансування в Україні, і навіть областей нарощування потенціалу фінансової 
системи з метою мобілізації капіталу для «зелених» інвестицій. У записці також 
розглядається ступінь, у якому такі інвестиції здатні підтримати виконання Україною своїх 
зобов'язань у галузі охорони навколишнього середовища та вжиття заходів у зв'язку зі 
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зміною клімату. Для цілей, термін «зелене» фінансування» визначається як «фінансування 
інвестицій, які забезпечують екологічні та кліматичні вигоди у широкому контексті 
екологічно сталого розвитку». 

Аналітична записка надає інформацію про те, які вигоди Україна отримає від 
екологізації своєї економіки (у цьому контексті вона також визначає передумови та 
можливі альтернативи для потенційної політики та фінансових інструментів). 

Автори вважають, що лише узгоджена та скоординована робота всіх зацікавлених 
сторін може призвести до розвитку ринку «зеленого» фінансування, що функціонує 
належним чином, для забезпечення переходу України до більш екологічної та стійкої 
економіки. 
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АРХІТЕКТОНІКА МЕТОДИКИ  
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

Впровадження системи вартісно-орієнтованого управління в сучасних умовах 
розвитку економіки країни вимагає вивчення передумов, що сприятимуть поширенню 
вартісного управління. Важливою економічною передумовою вартісно-орієнтованого 
управління підприємством є формування високоефективної системи стратегічного 
менеджменту, що дозволить формувати на підприємстві кореневі компетенції та  
інновації, що, у свою чергу, значною мірою впливатиме на підвищення його 
конкурентоспроможності. 

З метою ефективного управління вартістю підприємства запропоновано методику 
вартісно-орієнтованого управління підприємством з використанням ієрархічної 
корпоративної та особистісної збалансованих систем показників, яка реалізується за 
етапами: 1) аналіз зовнішнього середовища; 2) аналіз внутрішніх можливостей; 
3) формулювання місії, розробка бачення та визначення системи цілей; 4) планування та 
координація діяльності підприємства; 5) контроль результатів діяльності підприємства; 
6) внесення коректив та вдосконалення діяльності підприємства; 7) стимулювання 
результатів діяльності персоналу щодо підвищення вартості підприємства; 8) оцінка 
ефективності вартісно-орієнтованого управління.  

Аналіз зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства є 
вихідними етапами Методики вартісно-орієнтованого управління підприємством, що 
забезпечують базу для формулювання місії, уточнення бачення та системи цілей. На 
першому етапі за результатами виявлених можливостей і загроз зовнішнього оточення слід 
розробити прогноз змін у зовнішньому середовищі функціонування підприємства. 
Отримана інформація дозволить відслідкувати позитивні чи негативні тенденції у 
зовнішньому середовищі та розробити прогноз змін в економічній ситуації та правовому 
регулюванні, політичному середовищі та демографічній ситуації, науково-технічному й 
технологічному розвитку країни в цілому, а також оцінити можливості адаптації стратегії 
розвитку підприємства до таких змін [1-2]. Необхідно враховувати, що від якості 
розробленого прогнозу буде залежати виконання підприємством вибраної стратегії та 
досягнення бачення. 

В межах реалізації другого етапу пропонується здійснити прогноз змін потенціалу, на 
які може розраховувати підприємство в процесі досягнення цілей, а також дозволяє 
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уточнити бачення. Підставою є результати аналізу якості менеджменту, визначення 
ключових сфер компетентності та конкурентних переваг, обґрунтування ключових сфер 
успіху та чинників вартості підприємства [3]. 

Даний етап передбачає здійснення наступної розрахунково-аналітичної роботи: 
1) визначення випадків оцінки вартості підприємства. Виконання такої роботи 

дозволяє відслідковувати зміни у вітчизняному та міжнародному законодавстві щодо 
регламентованого оцінювання підприємства, а також з’ясувати мету оцінки.  

2) характеристика видів вартості підприємства дозволяє з’ясувати сутність вартості 
та її застосування.  

3) порівняння підходів і методів оцінки вартості підприємства. Така робота дозволить 
з’ясувати доцільність використання відповідних підході і методів для проведення оцінки 
вартості підприємства. Для оцінки вартості підприємства може бути використано 
доходний, майновий (витратний) та порівняльний (ринковий) підходи. 

Закінчується даний етап складанням прогнозу змін потенціалу підприємства. 
Менеджерам доречно встановити на визначені дати протягом періоду прогнозування 
сильні сторони, можливі шанси та стан потенціалу підприємства за видами: виробничий, 
інноваційний, кадровий, маркетинговий, управлінський, фінансовий. 

На третьому етапі пропонується сформулювати чітко місію підприємства, розробити 
його бачення та визначити систему цілей підприємства. Четвертий етап «Планування та 
координація діяльності підприємства» є основною частиною Методики вартісно-
орієнтованого управління підприємством. Він включає в себе визначення ключових 
чинників вартості, розробку планів і бюджетів підприємства та структурних підрозділів, а 
також обґрунтування корпоративної й особистісної збалансованих систем показників та 
встановлення допустимих меж відхилення від плану. 

Виконання п’ятого етапу «Контроль результатів діяльності підприємства» дозволяє 
порівняти величини поточних показників з плановими та виявити відхилення поточних 
показників, а також визначити щодо відхилення: характер виникнення (вперше чи 
повторно), тенденцію (бажане чи небажане), направленість (збільшення чи зменшення), 
суттєвість (суттєве чи несуттєве), можливість коригування (кориговане чи некориговане) 
та на підставі результатів порівняння сформулювати висновки.  

В межах реалізації шостого етапу «Внесення коректив та вдосконалення діяльності 
підприємства» забезпечується сталий зворотній зв’язок між цілями підприємства та 
процесом їх досягнення. З урахуванням висновків попереднього етапу за необхідності 
проводиться коригування величини цільових показників і розробка доцільних та 
обґрунтованих коригуючих заходів щодо підвищення вартості підприємства.  

Виконання сьомого етапу «Стимулювання результатів персоналу щодо підвищення 
вартості підприємства» передбачає створення системи стимулювання персоналу, в якій 
узгоджено корпоративні та особистісні цілі з орієнтацією на збільшення вартості 
підприємства. 

На восьмому етапі відбувається оцінка ефективності вартісно-орієнтованого 
управління. Оцінка ефективності впровадження вартісно-орієнтованого управління на 
підприємстві повинна здійснюватись під кутом зору як довгострокової, так і 
короткострокової перспективи. Необхідність оцінки ефективності системи вартісно-
орієнтованого управління підприємством під кутом зору довгострокової перспективи 
зумовлена тим, що впровадження цієї системи має стратегічний характер [4-6]. Для 
постійного збільшення вартості підприємства необхідно: збільшити прибуток, що 
отримується від уже задіяного капіталу; забезпечити перевищення рентабельності капіталу 
будь-яких нових інвестицій над середньозваженою вартістю капіталу; прискорити темпи 
росту доки рентабельність нових інвестицій перевищуватиме середньозважену вартість 
капіталу; зменшити витрати на капітал. 
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РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ 
ПОТЕНЦІАЛУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ  

У ГЕНЕРУВАННІ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ 
 

Зважаючи на значущість акцизного податку як джерела бюджетних ресурсів 
важливим завданням є оцінка потенційних джерел надходження коштів від його 
справляння та порівняння з фактичними обсягами надходжень. Суттєві взаємні відхилення 
потенціалу акцизного податку у генеруванні бюджетних ресурсів та фактичного обсягу їх 
надходження можуть свідчити про: неефективність механізму справляння та 
адміністрування податку; великий обсяг тіньового обігу підакцизних товарів; існування 
значних структурних дисбалансів у генеруванні бюджетних ресурсів. Водночас існуючі 
методичні засади оцінки потенціалу акцизного податку у генеруванні бюджетних ресурсів 
мають внутрішні протиріччя та недосконалості.  

Загальна сукупність методів оцінки податкового потенціалу може бути поділена на: 
методи абсолютних величин (сукупних податкових ресурсів, регресійного аналізу, 
фактичний, репрезентативної податкової системи); методи відносних величин (середнього 
доходу на одну особу населення, на основі макроекономічних показників, на основі індексу 
податкоспроможності, на основі індексу податкового потенціалу) [1]. Кожен із цих методів 
має свої переваги та недоліки, які можна поділити на дві групи: змістові та інструментальні. 
Змістові пов’язані із якістю отримуваних оцінок потенціалу, інструментальні − із 
складністю застосування інструментів оцінювання потенціалу. Як правило, змістові 
недоліки методу супроводжуються інструментальними перевагами, і навпаки. Подолання 
цих недоліків забезпечується дотриманням принципів оцінки потенціалу акцизного 
податку у формуванні бюджетних ресурсів, до яких пропонуємо включити принципи: 
наукової обґрунтованості; системності; функціональності; економічності; повторюваності; 
цілепокладання. 

Відповідно до принципу наукової обґрунтованості основою розробки методичного 
підходу оцінки потенціалу акцизного податку у формуванні бюджетних ресурсів повинні 
бути встановлені закономірності його впливу на формування бюджетних ресурсів та 
залежність від макроекономічних показників. Такі закономірності встановлено нами з 
використанням показника фіскальної ефективності, який використовують для оцінки 
ефективності адміністрування акцизного податку Л. І. Юрчишена та Ю. І. Шевчук [3]. 
Визначено, що фіскальна ефективність акцизного податку не має закономірної динаміки з 
певним трендом, її коливання підлягають нормальному закону розподілу. Водночас 
фіскальна ефективність акцизного податку через показник відношення роздрібного 
товарообігу до ВВП (із лагом у 4 квартали) впливає на неподаткові надходження Зведеного 
бюджету (із лагом у 8 кварталів). 

Зважаючи на те, що потенціал акцизного податку у формуванні бюджетних ресурсів 
є комплексним і складається із фіскального та регуляторного потенціалу [2, c. 142] при 
визначенні його величини пропонується розраховувати наступні кількісні характеристики: 
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− імовірний фіскальний потенціал акцизного податку ( lFPET ) − оскільки динаміка 
фіскальної ефективності акцизного податку носить імовірнісний характер; 

− оптимальний фіскальний потенціал акцизного податку ( oFPET ), зважаючи на 
оптимальну величину фіскальної ефективності акцизного податку, яка визначається, 
виходячи із оптимальної величини роздрібного товарообігу, що, в свою чергу, дає 
максимальне зростання обсягу неподаткових надходжень 

− реалізований фіскальний потенціал акцизного податку ( aFPET ); 
− імовірний потенціал акцизного податку у генеруванні бюджетних ресурсів  

( lGPET ), який являє собою суму імовірного фіскального потенціалу акцизного податку та 
відповідного регуляторного потенціалу; 

− оптимальний потенціал акцизного податку у генеруванні фінансових ресурсів  
( oGPET ), який являє собою суму оптимального фіскального потенціалу акцизного податку 
та відповідного регуляторного потенціалу; 

− реалізований потенціал акцизного податку у генеруванні фінансових ресурсів  
( aGPET ). 

Виходячи із пропонованих кількісних характеристик потенціалу акцизного податку у 
генеруванні бюджетних ресурсів, доцільно буде впровадити показники ефективності 
адміністрування акцизного податку (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Показники ефективності адміністрування акцизного податку 
Назва показника Порядок 

розрахунку Аналітична інтерпретація 
Коефіцієнт оптимальності 
фіскального потенціалу акцизного 
податку ( FKO ) o

l

FPET

FPET  Являє собою відношення імовірного 
фіскального потенціалу (потенціалу акцизного 
податку у генеруванні бюджетних ресурсів). 
Чим ближчим є відношення отриманого 
показника до одиниці, тим більшою є 
відповідність існуючого механізму стягнення 
акцизного податку до оптимального 

Коефіцієнт оптимальності 
потенціалу акцизного податку у 
генеруванні бюджетних ресурсів  
( GKO ) o

l

GPET

GPET  

Коефіцієнт ефективності 
адміністрування акцизного податку  
( FKE ) o

a

FPET

FPET  
Ґрунтується на відношенні актуального 
(реалізованого) фіскального потенціалу 
(потенціалу акцизного податку у генеруванні 
бюджетних ресурсів) до оптимального 
потенціалу. Якщо значення показника є меншим 
1, то це означає недостатність адміністрування 
акцизного податку та визначає необхідність 
додаткових заходів обліку та контролю його 
стягнення. Якщо значення показника перевищує 
1, то це означає надмірну жорсткість 
адміністрування акцизного податку, що 
зменшує його фактичний потенціал. 

Коефіцієнт ефективності 
адміністрування акцизного податку 
у генеруванні бюджетних ресурсів  
( GKE ) o

a

GPET

GPET  

Коефіцієнт адекватності 
передбачень фіскального потенціалу 
акцизного податку ( FKA ) 

1−
l

a

FPET

FPET  Ґрунтується на відношенні актуального 
(реалізованого) фіскального потенціалу 
(потенціалу акцизного податку у генеруванні 
бюджетних ресурсів) до імовірного потенціалу. 
Чим більшим є відхилення отриманого 
показника від 0, тим більш неадекватною є 
оцінка потенціалу 

Коефіцієнт адекватності 
передбачень потенціалу акцизного 
податку у генеруванні бюджетних 
ресурсів ( GKA ) 

1−
l

a

GPET

GPET  

авторська розробка 

 
Система показників ефективності адміністрування акцизного податку ґрунтується на 

принципі цілепокладання і розвиває методичні засади оцінки потенціалу акцизного 
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оподаткування у генеруванні бюджетних ресурсів. Основною метою при цьому є 
забезпечення постійної відповідності імовірного потенціалу оптимальному та 
реалізованого потенціалу − імовірному. Через реалізацію принципу повторюваності оцінка 
ефективності адміністрування акцизного податку дає змогу коректувати адміністрування 
акцизного податку та забезпечувати рівноважне виконання ним як фіскальної, так і 
регуляторної функцій. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ  

НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України все більш важливим є процес 
функціонування грошового ринку і проведення ефективної грошово-кредитної політики в 
умовах війни. Дієва монетарна політика впливає на покращення фінансового стану держави 
та вирішення таких проблем, як ріст інфляції, девальвація гривні, ріст бюджетного 
дефіциту, скорочення золотовалютного резерву.  

Основним інструментом монетарної політики є облікова ставка, що серйозно впливає 
на пропозицію грошей у національній економіці. Облікова ставка фактично є ставкою, за 
якою центральний банк кредитує комерційні банки. Зниження облікової ставки стимулює 
комерційні банки до отримання кредитів у центральному банку, що розширює їхні 
можливості надання позик і приводить до збільшення пропозиції грошей. Підвищення 
облікової ставки робить отримання позик у центральному банку менш вигідним, що 
скорочує обсяг рефінансування комерційних банків, а отже, і їхні надлишкові резерви, 
призводячи до зменшення пропозиції грошей. Важливо зазначити, що зміна облікової 
ставки приводить до ланцюгової реакції змін процентних ставок на міжбанківському ринку 
кредитних ресурсів [2]. Водночас ставка впливає на споживання та інвестиції громадян і 
підприємств, а отже - і на інфляцію. По суті облікова ставка – це прямий показник інфляції 
та реального стану економіки країни. 

Можемо простежити (рис. 1), що з метою сприяння закріпленню позитивних 
тенденцій на грошово-кредитному ринку, підвищення стимулів для покращення ситуації в 
реальному секторі економіки та враховуючи рекомендації Ради Національного банку 
України, Національний банк України з 2015 року поступово знижував облікову ставку.  

 

 
Рис. 1. Динаміка рівня облікової ставки протягом 2014-2022 років 

 
Збільшення облікової ставки у поточному 2022 році відбулось у відповідь на військові 

дії в Україні. Національний банк 3 червня 2022 року одноразово підняв облікову ставку з 
10% до 25%, а 21 липня Правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 
25% річних щонайменше до другого кварталу 2024 року. 

Згідно з поясненнями НБУ, метою прийняття такого рішення став захист гривневих 
доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження 
тиску на валютному ринку та як результат – посилення можливості НБУ забезпечувати 
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курсову стабільність та стримувати інфляційні процеси під час війни [1]. 
Отже, які результати принесе такий рівень облікової ставки та як це позначиться на 

економіці України? Зокрема, можна виділити три основні цілі, які прагне досягнути НБУ 
підвищенням облікової ставки:  

− знизити інфляцію; 
− зміцнити курс гривні; 
− зробити фінансові інструменти більш дохідними. 
По-перше, висока облікова ставка має стримувати інфляцію. Впродовж останніх 

місяців 2022 року інфляція зростала високими темпами та сягнула 21,5% у червні до червня 
2021 року. А за прогнозами інфляційний тиск зберігатиметься і надалі та може перевищити 
30% [5]. Інфляція стрімко зростає переважно внаслідок шоків, зумовлених війною, та через 
глобальний ціновий тиск. Війна призвела до порушення ланцюгів постачання, 
призупинення експорту, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих 
потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій. Саме 
тому підняття ставки потенційно підніме вартість грошей в економіці та зв’яже гривневу 
масу, що стримуватиме зростання цін. 

По-друге, завдяки підвищенню ставки очікується поступова дедоларизація 
економіки, яка значно зросла в умовах війни. Зокрема темпи знецінення гривні у квітні 
становили 16,4% за рік та мають тенденцію до подальшого зростання, тому все більше 
людей розглядають купівлю іноземної валюти як один із способів мінімізувати ризик 
знецінення коштів інфляцією. Правління НБУ повідомляють, що підвищення облікової 
ставки має частково призупинити перетікання гривневих коштів в іноземну валюту. Це 
допоможе НБУ у стримуванні девальваційних тенденцій на готівковому ринку, а також 
дозволить зекономити золотовалютні резерви [3]. 

По-третє, зростання привабливості гривневих депозитів та облігацій уряду, що 
суттєво вплине на фінансовий ринок держави. Довгий час ставки за депозитами в 
українських банках трималися на дуже низьких рівнях, що спричиняло відплив грошей із 
банківської системи. Так, належна реакція ринкових ставок на рішення щодо облікової 
ставки збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, що убезпечить 
заощадження та доходи громадян від інфляції [4]. Установлення ринкових ставок за ОВДП 
також сприятиме збільшенню попиту на них. Водночас це зменшить потребу емісійного 
фінансування Національним банком. 

Висновки. Суттєво від'ємні реальні ставки, неминуча девальвація або швидке 
виснаження міжнародних резервів із наступним розкручуванням інфляції можуть 
призвести до фінансової дестабілізації та економічного занепаду країни. НБУ обрав 
активну процентну політику як елемент забезпечення макростабільності в Україні, зокрема 
підтримка платоспроможності гривні. Підвищення ставки допомагає пригальмувати 
економіку і повернути до стійкого зростання. В поточних умовах рішення про підвищення 
облікової ставки є безумовно кроком у правильному напрямку. 
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IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF 
ENSURING THE AVAILABILITY OF ENERGY FOR 
THE POPULATION UNDER THE LIBERALIZATION 

OF ENERGY MARKETS IN UKRAINE 
 

Ensuring the population's access to inexpensive, reliable, sustainable and modern sources of 
energy takes place during the formation of liberalized energy markets. For Ukraine, which is at 
the stage of changing the models of functioning of the energy sector, transitioning to liberalized 
energy markets, the transformation of the process of public administration organization, 
improvement of interaction in the triangle "state - energy producer - energy consumer" is foreseen. 
At the same time, the availability of energy for the population must be ensured by: protecting the 
rights of energy consumers in liberalized energy markets, their formation as active participants in 
energy markets, protecting vulnerable energy consumers, fighting energy poverty. 

In order to achieve the appropriate level of informing household consumers, the current 
legislation defines the main provisions on access to information on setting prices/tariffs, energy 
saving measures, formation and implementation of investment programs. Currently, mobile 
applications are functioning, suppliers are publicizing promising ways to increase energy 
efficiency, National Commission for State Regulation in the Field of Energy and Utilities 
(NERCEP) is actively working on interaction with national and regional editors and journalists of 
specialized and business publications, TV channels and radio stations. 

Protection of the rights and legitimate interests of household interests, settlement of disputes 
is one of the key principles of functioning of liberalized energy markets. According to experts, 
about half of consumer complaints about the inadequate quality of communal services and 
incorrect calculation of their cost remain unresolved. The main reason is the low awareness of 
consumers about the methods of submitting appeals/complaints/claims, the low level of 
presentation and argumentation [3]. 

In order to achieve a high level of public service in the liberalized natural gas and electricity 
markets, the principles of choosing an energy resource supplier for the population are currently 
being implemented, the foundations of security of supply and the possibility of appointing a 
guaranteed supplier for joining the gas and electricity networks have been laid. The introduction 
of a new model of the electricity and natural gas market has opened up opportunities for consumers 
to freely choose and change the supplier of energy resources. However, the measures for the 
temporary settlement of the issue of ensuring the economic availability of energy for consumers 
do not yet allow the full implementation of the functioning of the new market model. The large-
scale armed aggression of the Russian Federation against Ukraine destroyed the process of 
achieving a high level of public service, the infrastructure of populated areas is undergoing large-
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scale destruction. 
Household consumers have limited opportunities to fully participate in the energy market 

due to the transition from a centralized system to distributed generation and influence their energy 
consumption. The monopoly position of heat supply enterprises with the existing "expenditure" 
methodology of tariff formation for the supply of thermal energy encourages the development of 
decentralized heating systems based on local energy sources, the transition from fossil fuels to 
renewable energy sources. For example, among the EU countries, the largest share of solar thermal 
energy consumption by households is in Cyprus (17.3%), Greece (6.5%), geothermal thermal 
energy - in Turkey (5.8%), Iceland (2.5%) [1]. 

Information and clarification campaigns dedicated to the advantages of renewable energy 
sources in households have been launched. In order to become energy independent, private 
households can install heat pumps or solid fuel boilers for heating, solar collectors for water 
heating. The prospects for establishing household consumers as active participants in the electric 
energy market are the creation of their own sources of renewable electric energy by individual 
households or energy cooperatives and the transition from centralized systems to distributed 
generation. The use of renewable energy sources by individual households led to an increase in 
the total number of household solar power plants from 21 to 44 888 units among the 6.5 million 
private households in Ukraine. Energy cooperatives created in Ukraine are still isolated cases. 
Despite the prospect of expanding the use of renewable energy, state aid for the installation of 
solar energy storage systems within the framework of the Government program "warm credits" 
has not been extended this year. 

Adopted in 2021, the Law of Ukraine "On Energy Efficiency" declared energy efficiency 
measures to be decisive for reducing energy poverty. In the Law, the main measures are defined 
as strengthening cooperation between consumers, producers, energy suppliers, state authorities 
and local self-government bodies; popularization of highly efficient technologies; encouraging 
consumers to improve energy efficiency; promoting the development of efficient centralized heat 
supply. 

Cooperation between consumers, energy suppliers and state authorities is being optimized, 
as a result of which: the subsidy system has been reformed; measures of state support for the 
purchase of solid fuel boilers, energy-efficient equipment by owners of private houses and energy 
modernization of multi-storey buildings were carried out. As a result, an average annual saving of 
20% of thermal energy in condominiums, 27% of natural gas in households is noted. The 
introduced certification of the energy efficiency of buildings makes it possible to establish the 
state of energy efficiency of buildings under construction, which have already been built, and what 
can be done to reduce energy consumption. Mandatory commercial accounting of natural gas, 
thermal energy and water supply established by law will allow payment only for consumed 
resources. But the question of ensuring the possibility of consumers suffering from energy poverty 
to participate in the consumption of remains relevant (solar energy, thermal energy). 

A system of energy labeling and establishment of requirements for eco-design of energy-
consuming products in accordance with EU legislation is being implemented as part of the 
promotion of highly efficient technologies. Thanks to this, consumers can use energy-efficient and 
ecological equipment for a long period of operation, reduce energy consumption. But often low-
income segments of the population tend to buy the cheapest energy-consuming products, as a 
result of which they pay much higher operating costs for many years. 

In order to stimulate consumers to increase energy efficiency, monetization of subsidies for 
payment of housing and communal services for the population was introduced, the principles of 
creating condominiums as an institution capable of taking responsibility for the state of satisfying 
the population's energy needs were legislated. The administrative documents plan the formation 
of energy-efficient behavior of end consumers, including through the implementation of relevant 
educational programs in educational institutions. 
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It is declared by legal norms to promote the development of efficient centralized heat supply. 
Currently, there is an incentive tariff at the level of 90% of the current tariff for heat energy from 
gas to encourage the production of heat from renewable energy sources; funds from investment 
programs and international financial organizations are involved. But the monopoly position of 
heat supply enterprises with the existing "expenditure" methodology of tariff formation for heat 
energy supply causes, on the one hand, a constant increase in the price of heat supply, and on the 
other hand, it destroys incentives to increase the efficiency of heat energy production and during 
its transportation. 

In order to achieve the goals of ensuring the population's access to inexpensive, reliable, 
sustainable and modern sources of energy in the near term, state policy should be focused on the 
following priorities: (a) involvement of suppliers, operators of energy resources in co-financing 
energy efficiency measures of buildings in those households suffering from energy poverty, 
providing them with individual advice and recommendations on saving energy, changing behavior 
on the energy market; (b) implementation of a share of energy efficiency measures on a priority 
basis in households suffering from energy poverty within the framework of the Building Thermal 
Modernization Strategy provided for by legislation; (c) encouraging housing developers to 
implement additional heating systems using solar and geothermal heat pumps; (d) state support 
for vulnerable consumers to purchase equipment (solar panels, heat pumps, solar collectors) to 
ensure full participation of household consumers in the energy market; (e) encouraging housing 
developers to implement additional heating systems using solar and geothermal heat pumps; 
(f) assessment and monitoring of the level of achievement of the efficiency of heat supply systems 
in comparison with the best global practices. 
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ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ 

 

Зубожіння великої частини населення держави та перетворення їх на біженців і 
вимушених переселенців, що викликано ворожою агресією Росії проти України зумовило 
як зміну пріоритетів у наданні соціальних послуг населенню так і зміни в напрямах роботи 
самих соціальних інституцій, які надавали соціальну допомогу населенню шляхом 
реалізації соціальних проєктів. Так, більшість закладів переорієнтувала власну активність 
на діяльність з поширення гуманітарної допомоги населенню та збір коштів та виконання 
важливих соціальних завдань на допомогу ЗСУ та територіальної оборони, що зумовило 
необхідність оновлення змісту підготовки фахівців соціальної галузі до відповідного виду 
діяльності в сучасних умовах. 

Згідно зі змістом Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики 
України на 2022-24 роки другою стратегічною ціллю нашої держави є створення єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери [1]. Тому, в сучасних умовах важливими вміннями 
в роботі фахівців соціальної галузі, що здійснюють соціально-проєктну діяльність стають 
вміння створення та просування власних ідей в діджиталі, знаходження додаткової 
підтримки та нових навичок комунікації з використанням можливостей віртуального 
простору соціальних мереж. 

Аналіз наукової літератури та практики здійснення соціально-проєктної діяльності в 
сучасних умовах показав, що фахівцями вже напрацьовано певний досвід роботи в 
зазначеному напрямі. Так, фахівці Zagoriy Foundation серед важливих порад для 
налагодження ефективної комунікації в діджиталі виділяють такі [2]: вивчення власної 
цільової аудиторії в діджиталі; визначення власного рубрикатора тем; необхідність подачі 
інформації шляхом цікавих різноманітних історій, уникаючи «тиснення на жалість»; 
необхідність додавання до 30% розважального контенту; необхідність якісної постійної 
комунікації з аудиторією шляхом модерації сайту, відповідей на коментарі; необхідність 
створення власного стилю через унікальність та особливість подання матеріалу; 
необхідність постійних змін. Також для підвищення ефективності комунікації в часи війни 
фахівці радять користуватися спеціальними платформами для координування допомоги 
(Співдія, Взаємодія, Робота в тилу, Help.gov.ua, UAhelpers.com, Philantropy for Ukraine, 
People for Ua). Враховуючи вищезазначене, важливим стає доповнення змісту підготовки 
майбутніх фахівців до здійснення соціально-проєктної діяльності за допомогою 
тематичного розділу «Основи комунікації у діджиталі», що дасть можливість набути 
важливих навичок комунікації з використанням можливостей віртуального простору. 

Також серед актуальних завдань підготовки сучасного фахівця соціальної галузі, що 
здійснює соціально-проєктну діяльність є вміння вчасно створювати соціально рекламну 
продукцію, що буде допомагати йому на всіх етапах роботи (від просування ідеї 
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соціального проєкту, до поширення інформації про результати як фандрейзингової 
кампанії так і результати завершення проєктної роботи). Інформація, яку поширюють 
фахівці соціальної галузі на сайтах соціальних інституцій теж має розміщуватися з 
урахуванням сучасних змін (публікувати тільки найважливіше, поширювати інформацію 
через репости у соцмережах (Instagram, Facebook, Twitter), для забезпечення необхідної 
якості інформації та економії ресурсів оволодівати та використовувати безкоштовні сервіси 
для дизайну). 

Отже, важливими у підготовці сучасного фахівця соціальної галузі до здійснення 
проєктної діяльності є розвиток вмінь роботи в нових умовах соціального простору з 
використанням ресурсів для спільних соціальних комунікацій та підтримки у віртуальному 
середовищі з урахуванням можливостей вітчизняних та закордонних надавачів соціальних 
послуг та залученням донорів. 
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СПЕЦИФІКА ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Результатом трансформації маркетингової концепції 4Р, що ототожнюється з 
транзакційним маркетинговим підходом, який ставить на меті інформувати, переконувати 
і нагадувати, у маркетинг взаємовідносин, що зосереджений на розвитку довгострокових 
відносин та спрямований на створення діалогу із стейкхолдерами для досягнення трьох 
основних цілей (інформувати, слухати та реагувати), стала поява концепції інтегрованих 
маркетингових комунікацій (ІМК). У 1993 році Шульц Д., Танненбаум С. і Лаутерборн Р. 
представили концепцію IMК та актуалізували імплементацію в міжнародному бізнесі 
маркетингової моделі 4Cs (consumer, cost, convenience, communication): споживач, вартість, 
зручність, комунікація, яка є максимально клієнтоорієнтована.  

В міжнародному бізнесі ІМК варто розглядати як інтерактивний і системний процес 
міжфункціонального планування та оптимізації повідомлень для зацікавлених сторін з 
метою узгодженого та прозорого спілкування для досягнення синергії та заохочення 
прибуткових відносин у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі [1].  
Дане визначення носить багатовимірний характер та включає спільну стратегію 
уніфікованих комунікаційних інструментів як онлайн, так і офлайн, встановлення 
постійного/безперервного діалогу з усіма стейкхолдерами, оптимізацію зв’язку між 
комунікаційними повідомленнями, каналами та одержувачами, а також досягнення 
стратегічних цілей компанії на цільових закордонних ринках. 

Поточна технологічна турбулентність викликає потребу і попит на інтеграцію як 
інструментів маркетингових комунікацій, так і всіх елементів маркетингового комплексу в 
цілому, оскільки кожен з них виконує інформативно-комунікаційні функції в 
міжнародному бізнесі. Також, завдяки впливу інформаційних технологій у сферах 
маркетингу та маркетингових комунікацій, інтенсифікації медіа та фрагментації ЗМІ, 
пріоритетності креативного підходу до комунікаційного процесу, демасифікації споживчих 
ринків і впливу Інтернету в сучасному суспільстві відбулися зміни, що стали тригерами 
появи концепції IMК [2]. Основні рушійні фактори розвитку концепції інтегрованих 
міжнародних маркетингових комунікацій (ІММК) ватро поділити на ендогенні (внутрішні) 
та екзогенні (зовнішні). Ендогенні фактори охоплюють такі контрольовані компанією 
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чинники як орієнтація та готовність топ-менеджменту; ступінь інтернаціоналізації 
діяльності фірми; рівень кваліфікації, підготовки, досвіду та здібностей працівників; 
внутрішні конфлікти і недосконалість корпоративних комунікацій; міжфункціональний 
менеджмент та координація, технологічна готовність підприємства тощо. Серед ключових 
екзогенних факторів розвитку ІММК варто зазначити динамічний технологічний розвиток, 
інформатизацію та діджиталізацію міжнародного бізнес-середовища, поглиблення 
конкуренції на світових ринках, специфіку соціально-культурного та інституційного 
середовища цільових ринків, трансформацію споживчих уподобань, посилення 
законодавчого регулювання медіаринків тощо. 

Пріоритетними цілями імплементації IMМК є: досягнення синергії між різними 
елементами маркетингу для отримання коротко- та довгострокових прибутків [3; 4], 
узгодженості між різними комунікаційними повідомленнями та функціями; економія 
коштів, спрощення робочих стосунків між різними відділами та краще використання медіа 
та рекламних елементів [5]; можливість краще впливати, мотивувати та інформувати 
споживачів про нові та існуючі продукти завдяки інтеграційному характеру та стратегічній 
довгостроковій спрямованості комунікацій [6]; зміцнення репутації брендів і ще більше 
підвищення лояльність зацікавлених сторін [7]. Отже, впровадження концепції ІМК 
міжнародними компаніями сприяє зростанню цінності бренду, лояльності споживачів, 
підвищенню результативності та ефективності міжнародної торговельно-маркетингової 
діяльності, розбудові партнерських довгострокових відносин зі стейкхолдерами. 
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SOCIO-CULTURAL CHRARCTERISTICS  
OF THE POLITICAL LANGUAGE 

 
Summary. Politics and its institutions cannot accomplish their goals without language opportunities in the 

society. At the same time, the language itself is also influenced by politics in this or that way. It is known 

that language becomes an object of individual policy and planning by the state. In the literature, such 

phrases as "special political language", "functional style of politics", "special lexical composition of 

politics", "special political lexics" are identified. In our view, the concepts of "political language" and 

"political term", first of all, are synonymous combinations, and secondly, have a somewhat general 

meaning in relation to the combinations of "special political language" and "functional style of politics". 

Consequently, they will cover as fully as possible the issue we are studying in this article. 

Keywords: political language, political text, society, natural language, literal language, political terms. 

 

 

What is the specifics of the language of politics? The linguistic scholar V.Schmidt explains 
it as follows: “A common sign of political lexicon is its ideology”. However it is controversial, 
because first of all there are political, legal, religious and other types of ideology. Of course, it is 
clear that V.Schmidt refers to exactly political ideology, and not to a different ideology. Secondly, 
does political consciousness refer to political ideology? It is debatable issue either. Thirdly, 
ideology is such a spiritual product, in which reality is reflected through the prism of private 
interests. Such expression of social reality in consciousness is political consciousness. But this is 
not an exhaustive conclusion, because in it social psychology is set into1. But this is not an 
exhaustive conclusion, because it is based on social psychology. Now we will return to the 
language of politics again. To do this, we need to determine the general specificity. Language is a 
system that constantly changes, performs tasks such as expressing the opinion of society, 
expressing, studying, rendering information, communication. It is also a specific socio-cultural 
tool for the storage, aggregation and delivery of information, human activity, and management of 
behaviour. 

As a rule, in the functioning and development of the language, researchers distinguish its 
"two interrelated sides: the structure of the language and the language, which makes it possible to 
consciously intervene in the processes of development of social functions". In our opinion, such 
independence is not an absolute independent phenomenon, although it occurs in the conditions of 
various historical epochs and political order. Because language is represented as a social and 
socio-historical phenomenon. By the way, the language obtained in terms of its structure or 
construction will be more independent than the language chosen according to its social functions. 
However, since this is perceived as a feature of all languages, it is difficult to distinguish the 

                                                            
1 Shmidt V. Sootnoshenie yazika i politiki kak predmet issledovaniya sosial'noy effektivnosti yazika s pozisiy marksizma-
leninizma // Aktual'nie problemi yazikoznaniya GDR. Yazik - ideologiya - obshestvo. M., 1979. 
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specificity of the language of politics, its reforms in the life of society, the policy pursued by the 
head of the country and its implementation by the political elite from the interpretation of the 
language and its devices, processes. From now on, language should be looked at in the context of 
society and culture. In this place it is possible to distinguish a number of languages. Such a 
changing situation arises from the fact that society and culture are complex structures. And also 
different spheres of culture (science, religion, art, politics, law, etc.) are available. Each of such 
spheres forms its own language. In addition to these specialized areas in society, there is also an 
unfixed sphere of everyday life. In it, the so-called "natural language " is a language, that is, which 
has been formed for many centuries and is manifested in the daily life activities of people and as 
a means of interaction. In a developed culture, this language will exist in two main forms: 
1) ordinary folk language; 2) in the form of literary language. Since natural language is not 
specialized, it is considered non-functional language.  

Languages that serve relatively independent spheres of society are created within these 
spheres and are therefore called specialized languages. It’s obvious, such a language can not exist 
without a natural language (first of all, without a literary language). But the natural language is 
also subordinated to the language sphere in which it is used. Specialized language is used within 
the framework of a special sphere and activity (by profession, by type of training, etc.), so it is a 
functional language. In this regard, it should be noted that any language - both functional language 
and non-functional language-has its own functional function. Consequently, in this case, it is not 
about the functional system of the language, but about the functionality of the whole language. 
The peculiarity of the language of policy or political language is that it is considered a mean of 
political implementation, achievement of political goals. In this aspect, it differs from legal, 
scientific, philosophical, medicine and any other functional language. But the language of policy 
is closely related to all the rest of the language, the composition of the general language lexicon. 
At present, the language of policy is not as clearly distinguished as the language of medicine, 
technology or jurisprudence. 

The language of politics is a diverse and holistic thing. It has a certain structure. This 
structure can be considered as 1) the core and a number of concentrated circles around it; 2) in the 
form of a series of stages subordinated to each other. In our view, these two models complement 
each other, and when taken separately, they do not reflect the whole structure of the policy 
language. In the first model, special political terms serve as the basis. It carries an important task 
in the field of politics. M.M. Bakhtin writes about the originality of the term: "In the term, although 
it does not come from a foreign language, there is little stabilization of meanings, weakening of 
the power of metaphors, much meaningfulness is lost. The fact that the term has one meaning 
distinguishes it from other concepts." In our opinion, political terms do not always have a strict 
meaning. In different political systems, exactly the same meaningful words can express 
completely opposite views. Such a situation is also difficult to meet in such areas as law, medicine 
and technology. It is known that policy is divided into foreign and domestic policy, and domestic 
policy is divided into a number of sectors (economic policy, cultural policy, policy in the field of 
education, etc.). Therefore, the basis of the policy language lies in its terminology: a) terms that 
are common to all types of policies (that is, both domestic and foreign policy); b) terms that are 
relevant to foreign and domestic policy are distinguished. But domestic policy, in turn, is divided 
into sectors. Consequently, even here, terms that are common to the whole domestic policy and 
are inherent only in one of its branches are distinguished. The political language is assimilated 
from the language of different spheres of culture and different strata of the population, with the 
aim of propaganda, interpretation of the essence of political events, recognition to the masses, that 
is, strengthening public relations where the lexicon reflects its expression. 

Conclusion 
The upper stage of the political language is considered the official language. This is the 

language of various declarations, statements, memoranda, notes in foreign political activity, and 
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in domestic political activity-political programs, decisions, decrees, etc. This language consists of 
strictly selected, tested terms. They are emotionally neutral and are mainly intended for the 
intellectual level of the audience. And on the bottom of it there is a language that expresses 
communication, relationships. Its task is to reach an agreement between the parties involved in 
the dialogue (it can be representatives of other states, parties or organizations) or to ensure that 
the interests at the language level are common. The language of diplomatic communication 
belongs to this level. It's a little flexible. Below it there is the language of political education. Its 
task is to achieve normative structures and formulate political approaches of citizens. Such a 
language is characterized by emotionality, expressiveness, flexibility and relying on evidence-
proof. The language of political education is widely used in the field of education, mass 
communication. The lowest level of political language structure is the language of political 
propaganda and is used in the process of propaganda to change the structure of political speeches, 
party values and opinions or, conversely, to strengthen them. It is in many respects similar to the 
language of political education, but not as flexible and full of evidence as it is. In this language, 
special political terms are almost not used, but they are used in the case of avoidance and 
exaggeration in the evaluation, etc.  

Language at the level of political propaganda is quite abstract. The reason is that it is 
intended for as wide an audience as possible. In it, the slogans occupy a special place. They are 
extremely functional words, are an integral part of popular speech in the field of thought formation 
and transformation.  

In conclusion, the political language is manifested as an expression of the processes 
associated with the life of a society with a complex structure, the internal and foreign policy of 
the state. It is the combination of social, political, cultural life and the possibility of realization of 
political goals and tasks on the basis of certain interpretations, national interests and, it is important 
in the life of the state and society, in the political decision-making related to human interests. 
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АКТИВНІСТЬ ПРАВНИКІВ У СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ  

В УКРАЇНІ 
 

У сучасному світі складно уявити особу, яка б не користувалася соціальними 
мережами, які сьогодні стали повноцінною частиною життя кожного члена суспільства. 
Однак, виникає низка питань щодо активності правників у соціальних мережах: чи можуть 
вони взагалі мати особисті чи робочі акаунти? Якщо так, то про що та яким чином можна 
писати? З ким можна «дружити»? 

У юридичній спільноті існують різні точки зору щодо можливості «вести» власні 
сторінки у соціальних мережах. У зв’язку з чим, наприклад, багато суддів створюють 
акаунти під вигаданими іменами, а адвокати навпаки перетворили соціальні мережі на 
«робочі майданчики» та активно використовують їх для пошуку клієнтів та створення 
власного «бренду». 

Проте, на нашу думку, незалежно від конкретної сфери діяльності правникам не 
можна та не потрібно повністю забороняти користування соціальними мережами, хоча 
певні обмеження все ж таки мають бути. Оскільки, мова йде не тільки про особисте ім’я, а 
також і про авторитет органу чи установи, в якій така людина працює, адже громадянське 
суспільство часто безпосередньо ототожнює останніх та сприймає їх як єдине ціле. 

Такої ж думки і суддя Верховного Суду Єгор Краснов, який зазначив про те, що не 
треба боятися соцмереж, адже це теж частина діалогу з суспільством. І у процесі реформи 
відкритість дуже важлива. Люди повинні навчитися довіряти системі та тим, хто її 
представляє. Адже якщо суддя виносить справедливі рішення, не важливо, де і як він себе 
фотографує, у квітах чи з кактусами. Якщо це не порушує загальноприйняті правила моралі 
та етики, у цьому немає проблеми. Однак, певні обмеження мають бути, зокрема, мова йде 
про репутацію [1]. Тобто саме відповідь на питання, чи не зашкодить певна дія репутації 
(авторитету) конкретного правника та особливо репутації (авторитету) органу, в якому він 
працює, має визначати вектор «активності» у соціальній мережі. 

Такий висновок узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини, 
викладеній у справі «Вілле проти Ліхтенштейну» від 28 жовтня 1999 р. (заява № 28396/95), 
відповідно до якої Суд вважає обов'язковим для службовців, які працюють в судовій сфері, 
щоб вони демонстрували стриманість при здійсненні своєї свободи вираження думки в усіх 
випадках, де авторитет і неупередженість правосуддя можуть бути поставлені під сумнів. 

Далі цю тезу деталізувала і Велика Палата Верховного Суду (далі - ВП ВС) у своїй 
постанові від 17.01.2019 р., зазначивши, що питання функціонування системи правосуддя 
є питаннями, які викликають інтерес громадськості. Тому особи, які працюють в судовій 
сфері, передусім судді, з належною обачністю та стриманістю повинні реалізовувати їхнє 
право на свободу вираження поглядів у всіх випадках, в яких авторитет і неупередженість 
правосуддя можуть бути поставлені під сумнів. Неприйнятними та такими, що підривають 
авторитет правосуддя, є лайливі або образливі висловлювання суддів у соціальних мережах 
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або на офіційних заходах (конференціях, круглих столах, заходах для преси тощо) стосовно 
їх колег чи системи правосуддя як такої [2]. 

З питань порушення правил адвокатської етики також неодноразово висловлювались 
судові установи. Зокрема, у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду від 
23.06.20 р., судом наголошено, що адвокат у соціальних мережах та інших формах 
спілкування в мережі Інтернет повинен без агресії сприймати думки, поведінку, форми 
самовираження та спосіб життя іншої людини та/ або опонента, які відрізняються від його 
власних. Так, принципово важливим є висновок суду про те, що адвокату не слід 
здійснювати заяв у соціальних мережах та інших формах спілкування в мережі Інтернет від 
імені адвокатської спільноти і видавати свою думку за її спільну думку, а також 
враховувати, чи відповідають його дії в соціальних мережах іміджу та статусу адвоката [3, 
с. 19]. 

Таким чином, за допомогою національної судової практики в юридичній спільноті 
України формується позиція, що усувається не тільки заборона на користування 
соціальними мережами правниками, а навпаки певною мірою відбувається сприяння цим 
процесам за для посилення «діалогу» між суспільством та різними органами чи установами. 

Щодо «дружби» у соціальних мережах між суддями, прокурорами та адвокатами в 
Україні також вже існує власний підхід, вироблений, у тому числі і судами. Наприклад, в 
ухвалі Львівського окружного адміністративного суду від 07.10.2020 р. суд відзначає, що 
самі лише факти позначення певних осіб як «друзів» у соціальній мережі Facebook не є 
підставою для висновку про наявність між такими особами тісних відносин такого роду, 
які можуть впливати на варіанти їхньої (осіб) поведінки та зумовлювати ухвалення певних 
наперед визначених рішень. 

Термін «друг», як зазначає суд, використовується в даній соціальній мережі для 
позначення людей, які згодні увійти в контакт і таким чином користуватися певними 
функціями мережі. При цьому, використання такого терміну («друг) не є прямим 
свідченням дружніх стосунків у традиційному сенсі цього слова. Використовуване поняття 
«друг», «дружба» в соціальній мережі Facebook не є безпосереднім наслідком 
міжособистісних стосунків між певними особами, їх інтенсивністю, ступенем тощо, позаяк, 
воно запроваджене саме соціальною мережею і є її функціоналом (наприклад, на 
позначення встановлення контакту між членами соціальної мережі нею може 
використовуватися інше слово замість «друг», однак, це не свідчитиме про трансформацію 
відносин між особами відповідно до буквального розуміння такого слова, оскільки, воно є 
лише певним маркером, запровадженим оператором мережі для зручності). 

Суд підкреслює, що самої лише обставини існування контактів між різними людьми 
через соціальні мережі, а також надання їм цією соціальною мережею певних позначок чи 
маркерів («друг» або подібні), не достатньо для того, щоби встановити й стверджувати про 
конкретну ступінь дійсного зв‘язку між особами та можливу упередженість, спричинену 
саме таким зв`язком [4]. 

Окрім цього, Рада суддів України підтримує аналогічну точку зору, вказуючи на те, 
що до дружніх стосунків належать і стосунки судді з такою категорією осіб, як «друзі» у 
соціальних мережах, які можуть впливати на приватний інтерес судді. Проте ступінь 
близькості між «друзями» у соціальній мережі суттєво варіюється. Позначення людини як 
«друга» в Facebook не розрізняє близького друга та далекого знайомого. Оскільки «друг» в 
соціальній мережі не обов’язково є другом у традиційному значенні цього слова. Отже, 
лише факт того, що суддя є «другом» в Facebook з адвокатом сторони чи свідком не є 
підставою для обґрунтованого побоюваня, що суддя не може бути неупередженим або що 
суддя знаходиться під впливом Facebook «друга». Отже, «дружба» судді у соціальній 
мережі зі стороною у справі (адвокатом, свідком тощо) під час розгляду справи за участю 
таких осіб не створює конфлікту інтересів [5, с. 9]. 
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Таким чином, в Україні все більше вкорінюється погляд, що судді, як і представники 
інших юридичних професій, мають бути відкритими до суспільства, тому ніяких обмежень 
щодо користування соціальними мережами для них не потрібно встановлювати. До того ж 
ані суддя, ані прокурор, ані адвокат не зобов’язаний заявляти самовідвід лише у зв’язку з 
тим, що вони «дружать» у соціальних мережах поміж собою чи з іншими учасниками 
процесу. 

Підтвердженням цієї тези є ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова від 
07.05.2018 р., якою було відмовлено у задоволенні заяви захисника обвинуваченої про 
відвід прокурору, оскільки, на думку суду, сам по собі факт перебування прокурора у 
друзях в соціальній мережі Facebook з учасниками процесу не є підставою для відводу 
прокурора. 

Суд зазначив, що кожна соціальна мережа має власний довідковий центр. Facebook 
не є виключенням. В цій соціальній мережі існує розділ «Friending» та підрозділ до нього, 
тобто кому користувач може надіслати запит, щоб його додали до списку друзів. Далі йде 
відповідь Facebook - друзям, родичам, колегам, однокласникам. Окрім того, соціальна 
мережа Facebook містить таку допоміжну функцію як створення окремих сторінок. Окрема 
сторінка призначена для брендів, компаній, організацій та громадських діячів, які мають 
бажання створити свою присутність на Facebook, а профілі представляють окремих людей. 
Отже, якщо створити в соціальній мережі сторінку для певної особи та її вподобають кілька 
користувачів інтернет ресурсу, які мають статус прокурору та потерпілої у кримінальному 
провадженні, і це в жодному разі не буде приводом для сумніву про спілкування вказаних 
осіб в позаробочий час та поза межами судових засідань. Отже, позначення певної особи в 
соціальних мережах як «друга» не можна трактувати як вказівку на ступінь або 
інтенсивність відносин прокурора з такою особою, тобто про дружбу у звичайному 
розумінні цього слова. Тому, передчасно говорити про недотримання принципу 
неупередженості, оперуючи лише такими формальними ознаками [6]. 

Підсумовуючи, зазначимо про те, що діджиталізація пронизує усі сфери суспільного 
життя на стільки, що зупинити її стрімкий темп вже навіть неможливо. Тому у юридичній 
площині стало не тільки «трендово», але навіть і необхідно використовувати її можливості 
та здобутки. Однак, при цьому важливо встановити певні розумні та достатні обмеження 
активності правників в Інтернеті загалом та безпосередньо у соціальних мережах для того, 
аби підтримувати авторитет усіх органів та установ, а також підвищувати рівень довіри 
суспільства до них.  
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ДЖЕРЕЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ:  
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

 
Анотація. У статті розкрито питання джерел виконавчого процесу як однієї із галузей правової 

науки. Акцент зроблено на історії становлення і розвитку виконавчого провадження, доктрині, 

законодавстві, яке регламентує організацію органів примусового виконання та процесуальну 

діяльність виконавців при виконанні рішень, а також вплив на виконавче провадження 

нормативних актів матеріального та процесуального права, судову практику, а також виконавчу 

практику. Проаналізовані проблемні питання щодо виконання колекторами зобов’язань по 

простроченій заборгованості. Внесено пропозиції щодо необхіжності розгляду судлм позову про 

визнання боргу дійсним. 

 

 

Традиційним джерелом для переважної більшості галузей правової науки є історія 
виникнення, розвитку та регламентування специфічних правовідносин, які досліджуються 
у цій галузі. Таке джерело необхідне, оскільки дозволяє порівняти на скільки наше 
суспільство відійшло від стародавніх звичаїв, а також нагадує, куди ми можемо 
повернутися, якщо не будемо дбати про демократичні засади державного устрою. У період 
до 1270р. при виконанні боргових зобов’язань існувало так зване «самоздійснення права», 
що трактувалося як саморозправа [1], а ми б ще додали сюди кровну помсту, наслідком якої 
була фізична розправа. Лише потім з’явився суд князів і виконання його рішень 
покладалося на дружинників, вояків, а їх утримання проводилося не за рахунок князівської 
платні, а за принципом кормління, тобто за рахунок місцевого населення Давньої Русі 
(історична територія України) [2]. 

Отже, історичну інформацію про виконавче провадження можна знайти в Інтернеті і 
вона має зацікавити істориків, а у порівняльному аспекті вона має викликати інтерес у 
правників. Наприклад, якщо державна виконавча служба зникне в депресивних регіонах 
України і приватні виконавці припинять там свою діяльність, то вирішення цієї проблеми, 
скоріш за все, покладуть на органи місцевої влади. До такого висновку підштовхує давня 
історія виконання рішень і, відповідно, аналогічний досвід нотаріату, де посадові особи 
органів місцевого самоврядування уповноважуються на вчинення нотаріальних дій  
(ст. 37 Закону України «Про нотаріат»). Отже, навіть історичний досвід нотаріату може 
дозволити робити висновки щодо перспектив розвитку або занепаду виконавчого 
провадження. 

Не можна не враховувати й досвід, який мав місце не так давно, коли всі проблемні 
питання з поверненням боргів у 90 роки минулого століття вирішували за допомогою 
кримінальних угрупувань, колекторських компаній що так само позитивним способом 
вирішення таких проблем назвати складно, що змусило нашу державу до прийняття закону, 
який би упорядив діяльність колекторів. Тому досить важливим було прийняття 
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Верховною Рад закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості". Цим законом 
врегульована роботи колекторських компаній та кредитодавців під час врегулювання 
простроченої заборгованості по банківським (споживчим) кредитам. Законом 
Національний банк України визначений регулятором, який наглядатиме за діяльністю 
колекторських компаній. Створений публічний Реєстр колекторських компаній, які мають 
право здійснювати колекторську діяльність в Україні. Тобто, запущений сервіс по боротьбі 
з незаконними діями колекторів [3]. Запровадження відповідного реєстру та постійний 
контроль Національного банку України сприяють розвитку цивілізованого та сучасного 
підходу у вирішенні питань щодо врегулювання простроченої кредитної заборгованості та 
встановлюють певні правила гри для всіх учасників цих відносин. У будь-якому випадку 
це тенденції, що направляють до сталого розвитку нової ніші в банківському бізнесі та 
сприятимуть якнайшвидшому врегулюванню простроченої заборгованості та поверненню 
боргів [4]. 

Але згідно ч. 5 ст. 256 Цивільний кодекс України [5] (надалі- ЦК) лише суд може 
визнати поважними причини пропущення позовної давності і лише в такому разі порушене 
право підлягає захисту. На практиці очевидними стають умови праці колекторів, які будуть 
усілякими методами тиснути на боржника, який таким вже, фактично, не є, бо 

заборгованість уже прострочена, не дивлячись на необхідність дотримання ними правил 
етики. Але, на нашу думку, такі справи спочатку мають розглядатися судом на предмет 
поважності причин пропущення позовної давності, мають ухвалюватися рішення і у разі 
визнання судом боргу дійсним, рішення має передаватися на примусове виконання. Ми 
вважаємо, що передання таких судових рішень про визнання боргу дійсним виконавцям є 
найкращим і законним способом виконання боргових зобов’язань боржником. Тому 
визнаючи нашу державу правовою ми маємо визначати й законні способи примусового 
виконання рішень, який відповідатиме демократичному державному устрою України. І 
попередній негативний досвід роботи колекторів має слугувати орієнтиром, що 
відбудеться, якщо в державі допускатиметься психологічний та інший тиск на боржника з 
боку тих осіб, які не уповноважені застосовувати примусові заходи з виконання щодо 
боржника в інтересах стягувача зокрема, згідно судових рішень, виконання яких належить 
до компетенції виконавців, які уповноважені державою до застосуванні заходів 
примусового виконання. 

Але важливу роль у сприйнятті положень виконавчого провадження зумовлює 
ієрархія законодавства, яке має безпосереднє до нього відношення. Зокрема, Основним 
(найвищим) Законом в Україні є Конституція України, яка домінує над усіма іншими 
законодавчими актами та міжнародними договорами, укладеними Україною. Саме в 
Конституції сформульовані демократичні і навіть ліберальні (ст. 3 Конституції) принципи 
побудови державного устрою. Звернемо увагу на головні з них, які, на нашу думку, 
відіграють важливу роль у виконавчому провадженні, зокрема: 

• В Україні визнається і діє принцип верховенства права (ст. 8); 
• Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст. 21); 
• Кожен має право на повагу до його гідності (ст. 28); 
• Кожному гарантується недоторканність житла (ст. 30); 
• Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 

свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом; 

• Не вважається примусовою працею … робота чи служба, яка виконується особою за 
вироком чи іншим рішенням суду …. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови 
праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом (витяг зі ст. 43); 

• Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер (ч. 2 ст. 61); 
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• Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо 
себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (ст. 63); 

• Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, 
крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 64); 

• Виключно законами України визначається: 14) порядок виконання судових рішень 
(ст. 92). 

Наведені конституційні положення мають прямо застосовуватися у виконавчому 
провадженні як норми прямої дії, але навіть, формально, окремі положенням Закону 
України «Про виконавче провадження» та практика з примусового виконання рішень 
суперечать конституційним принципам, про що свідчить ряд рішень Конституційного Суду 
України. 

Базовими для виконавчого процесу є закони «Про виконавче провадження» та «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших 
органів». 

У багатьох наукових дослідженнях норми Закону України «Про виконавче 
провадження» складають основний предмет дослідження. Крім того, конструктивно-
критичний аналіз цього нормативного акту був [6] та залишається [7] об’єктом науково-
практичних коментарів. 

Але при застосуванні окремих науково-практичних коментарів до законодавства про 
виконавче провадження слід бути обережними, оскільки в них принцип верховенства права 
розкривається так: «верховенство права (правова доктрина, згідно з якою ніхто не може 
бути вище закону, усі рівні перед законом, і ніхто не може бути покараний державою 
інакше як за порушення закону і в установленому законом порядку)» [8]. 

Принцип законності у цьому джерелі розкривається буквально так: «принцип 
законності (принцип реальної дії права в державі, при якому державні органи, посадові 
особи та громадяни строго дотримуються правових норм і, в першу чергу, законів)» [8]. 

З цього джерела та позиції авторів цього науково-практичного коментаря виходить, 
що принцип верховенства права є, фактично, тотожним принципу законності, але в 
першому принципі закладено базове слово «верховенство», яке має означати переваги 
права над іншими правовими категоріями. У наведених точках зору будь-яких переваг не 
вбачається, тому можна зробити висновок, що «правова доктрина» некоректна. Проте 
професор В.Б. Авер’янов ще у 2000 році сформулював базове сприйняття принципу 
верховенства права так: «Він вимагає підпорядкування діяльності державних інститутів 
потребам реалізації прав людини, забезпечення їхньої пріоритетності перед усіма іншими 
цінностями демократичної держави» [9]. Тобто, думка даного вченого щодо сутності 
принципу верховенства права зроблена у повній відповідності до ст. 3 Конституції України. 
Але це висновок вченого щодо сутності верховенства права взагалі, тому його у контексті 
аналізу такої функції держави як примусове виконання судових рішень та рішень інших 
органів (посадових осіб) слід уточнити. 

Виникає питання, а чи можуть особи, які здійснюють примусове виконання рішень 
діяти в межах верховенства права, чи вони зобов’язані діяти лише в межах закону. На нашу 
думку, в діяльності державних і приватних виконавців принцип верховенства права не 
повинен застосовуватися, оскільки вони мають діяти у суворій відповідності до вимог 
законодавства. Сторони виконавчого провадження так само не можуть посилатися на цей 
принцип у виконавчому провадженні, а у разі виникнення в них впевненості в тому, що 
відповідними діями державного або приватного виконавця, що були здійснені відповідно 
до вимог законодавства, їх права були порушені, вони можуть вимагати визнати 
конкретний закон неконституційним і ставити питання про відшкодування завданої їм 
шкоди [10]. 

Для науковців будь-який нормативний акт є лише предметом дослідження, тому вони 
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вправі висловлювати свою позицію щодо окремої норми або закону в цілому. Отже, для 
них існує абсолютне верховенство права над нормами законодавства. 

Тому при виборі джерел слід бути обережним і враховувати, що в мережі Інтернет та 
на інших носіях інформації може міститися суб’єктивна позиція автора або допущена 
помилка і спиратися на таку інформацію для підтвердження власних гіпотез або дій не 
варто, особливо офіційним особам. 

Істотний вплив на виконавче провадження мають акти матеріального права, зокрема 
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Сімейний кодекс України, 
Земельний кодекс України, Кримінальний кодекс України та інші закони. 

Виконавчий процес як процесуальна галузь правової науки тісно пов‘язаний із 
іншими галузями процесуальної науки та нормативними актами, які визначають процедуру 
розгляду справ судами, зокрема тих, які виникають із виконавчих правовідносин, зокрема 
й процесуальних. Це Цивільний процесуальний кодекс України, Господарсько-
процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, 
Кримінально процесуальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, 
Кодекс про адміністративні правопорушення України, Закон «Про нотаріат» та інші. 

Певний вплив на виконавчий процес мають акти Кабінету Міністрів, наприклад, 
істотне значення для примусового виконання рішень має розмір основної винагороди 
приватного виконавця, що встановлений в Постанові Кабінету Міністрів України від 
8 вересня 2016 р. № 643 «Про затвердження Порядку виплати винагород державним 
виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця» [11]. 

Щодо актів міністерств та відомств, то вони також застосовуються в виконавчому 
провадженні та є підставою для їх дослідження вченими з метою узгодження останніх із 
законодавством про виконавче провадження, внесення до них змін та доповнень. Зокрема, 
таким важливим підзаконним актом є Інструкція про організацію примусового виконання 
рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012р. №512/5, у 
якій деталізується багато питань, які мають місце у Законі України «Про виконавче 
провадження», а саме порядок створення та функціонування виконавчих груп. Положення 
про автоматизовану систему виконавчого провадження також затверджено наказом 
Міністерства юстиції України від 5 серпня 2016р № 2332/5. 

До джерел виконавчого процесу слід віднести також Рішення Конституційного Суду 
України. Так, відповідно до рішення Конституційного Суду України (далі – КСУ)  
№18-рп/2012 від 13 грудня 2012 року виконання судового рішення є невід’ємною 
складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, визначений у законі 
комплекс дій, спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави [12]. 

Для правильного застосування норм та вирішення судами справ, що виникають з 
виконавчого провадження предметом дослідження вченими у межах теорії виконавчого 
процесу мають бути Постанови Пленуму Верховного Суду (Постанова Пленуму Вищого 
Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ [13]), 
роз’яснення Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду [14]. 

Цілком зрозуміло, що виконавча практика так само слугує орієнтиром для всіх 
фахівців і вчених, які її аналізують через різноманітні акти перевірки діяльності і 
державних, і приватних виконавців, а також оприлюднення самими виконавцями своїх 
професійних здобутків. 

При цьому, всі інформаційні джерела слугують предметом дослідження вчених і 
фахівців, на підставі яких виробляються теоретичні концепції, гіпотези, що втілюються в 
пропозиції з поліпшення законодавства, практики виконання рішень. В той же час, 
паралельно можуть існувати позитивні і не зовсім обґрунтовані ідеї, на їх базі 
пропонуватися напрямки удосконалення, які цілком можливо призведуть до поліпшення 
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або погіршення діяльності виконавців. Тому одне з основних завдань фахівців при роботі з 
джерелам – визначити перспективні напрямки розвитку виконавчого процесу і 
конструктивно-критично висловитися з приводу недосконалих ідей, щоб вони не набули 
загальноприйнятого характеру і не втілювалися в законодавство та виконавчу практику. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ  
ЯК НАСЛІДКУ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ 

 

Незаконне збагачення в Україні залишається вагомою проблемою, яка загрожує не 
тільки економічній безпеці нашої держави, але й суспільним відносинам загалом. Законом 
України № 263-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» від 31 жовтня 2019 року 
було встановлено відповідальність для осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування за незаконне збагачення.  

Зокрема, цим Законом Кримінальний кодекс України (далі – КК України) був 
доповнений новою статтею 368-5, що передбачає кримінальну відповідальність за 
незаконне збагачення, у випадках, коли особа, уповноважена на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, набула активів, вартість яких більше ніж на шість 
тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи 
(8 151 000 грн, станом на дату написання статті).  

Окрім цього, Законом України № 263-IX від 31 жовтня 2019 року було вирішено 
питання і щодо тих осіб, які незаконно набули активів на меншу суму. Так, Цивільний 
процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України) законодавець доповнив главою 12 
«Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів 
та їх стягнення в дохід держави». Ст. 290 ЦПК України передбачає пред’явлення позову 
про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, якщо різниця між 
вартістю незаконно набутими активами і законними доходами особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п’ятсот і більше разів 
перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (627 000 грн, станом на 
дату написання статті). Чи були такі зміни вдалими та яке місце в них займає впровадження 
цивільної конфіскації за випадки незаконного збагачення? Щоб відповісти на ці запитання, 
необхідно проаналізувати вітчизняну правову доктрину та судову практику. 

Звернувшись до статистичних даних, а саме звітів про кримінальні правопорушення 
Офісу Генерального прокурора України за період з січня 2020 по липень 2022 року [1], 
лише одній особі було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України. За аналогічний період, Вищий 
антикорупційний суд України (далі – ВАКС), якому належить підслідність відповідних 
позовів, постановив лише декілька рішень, в яких задовольнив позови Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури (далі – САП). Наприклад, останнім рішенням ВАКС стало 
визнання необґрунтованим активу судді і стягнення у дохід держави частини вартості цього 
активу в розмірі 3 621 326 грн [2]. Попри здавалося б, вагомий відрізок часу від дати 
прийняття Закону № 263-IX, його практичне застосування перебуває на дуже низькому 
рівні. 

На даний момент, ми продовжуємо мати справу з наслідками криміналізації 
незаконного збагачення, яка відбулася ще в 2011 році, і постійно зазнає змін та оновлень. 
Можливо, саме останнє нововведення пов’язане з цивільною конфіскацією позитивно 
вплине на весь процес та надовго закріпиться в правовій доктрині. Зважаючи на безліч 
випробувань, що спіткали кримінально-правову норму за незаконне збагачення, її 
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криміналізація могла бути необґрунтованою, що спричинює безліч проблем. На думку 
О.О. Дудорова, з якою важко не погодитись, негативні результати необґрунтованої 
криміналізації полягають у тому, що вона, без належних на те підстав, створює можливість 
для притягнення особи до кримінальної відповідальності за діяння, яке за своїм характером 
могло б тягнути іншу юридичну відповідальність або й не тягнути зовсім. Разом з цим, вона 
перекручує відмежування кримінально протиправної поведінки від поведінки, яка не є 
такою та призводить до появи «мертвих» заборонних норм [3, с. 752]. Зважаючи на 
вищесказане, необхідно детальніше розглянути особливості цивільної конфіскації за 
незаконне збагачення, щоб мати змогу оцінювати її, як наслідок незаконного збагачення. 

На відміну від кримінального процесу, де діє презумпція невинуватості (ч. 2 ст. 2 
КК України), позов у межах цивільної конфіскації функціонує окремо від кримінального 
провадження, оскільки цивільний процес базується на принципі змагальності, за яким 
кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи. Не лише 
сторона обвинувачення має доводити вину, а й відповідач повинен буде обґрунтувати 
законність походження активів, підкріплюючи доводи переконливими доказами. Отже, у 
спорі про цивільну конфіскацію стороні обвинувачення достатньо надати докази для того, 
аби «розумно вважати» актив незаконно набутим. Термін «незаконно» вживається 
недаремно, адже ст. 291 ЦПК України передбачає, що суд визнає необґрунтованими активи, 
якщо на підставі поданих доказів не встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні 
для придбання спірних активів, були набуті за рахунок законних доходів. 

Практичне застосування ст. 291 ЦПК України знайшла своє вираження в постанові 
Верховного Суду від 27 квітня 2022 року у справі № 991/3401/21 (провадження  
№ 61-18043св21) за позовом Держави Україна в особі САП Офісу Генерального прокурора 
до ОСОБА_1 про визнання необґрунтованими активів у вигляді грошових коштів у розмірі 
1 242 236 грн, набутих у власність відповідачем на підставі договору оренди нерухомого 
майна, грошових коштів у розмірі 10 000 грн, та про їх стягнення в дохід держави [4]. Було 
встановлено, що актив у вигляді грошових коштів набутий відповідачем у грудні 2019 року 
після дня набрання чинності Законом України № 263-IX (чинний з 28 листопада 2019 року), 
а вартість набутого активу в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності 
зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену ст. 368-5 КК України на 2019 рік. 
Установлено також зв’язок набутих активів у вигляді грошових коштів з ОСОБА_1, як з 
особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 
їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної ч. 2 ст. 290 цього Кодексу різниці між 
вартістю таких активів та законними доходами такої особи. Верховний Суд погодився з 
висновками судів попередніх інстанцій та задовольнив позов про стягнення з відповідача в 
дохід Державного бюджету України необґрунтований дохід – грошові кошти в розмірі  
1 252 236 грн. 

Минула редакція кримінально-правової норми за незаконне збагачення –  
стаття 368-2 КК України, була визнана Конституційним Судом України у його Рішенні від 
26 лютого 2019 р. у справі № 1-135/2018 (5846/17) як така, що, з-поміж іншого, не 
узгоджується з конституційним принципом презумпції невинуватості (частини 1, 2, 3 ст. 62 
Конституції України). Застосовуючи цивільну конфіскацію, вдається чи не повністю 
відійти від причин, через які була визнана вказана стаття неконституційною. 

Щодо цього, показовим є рішення ЄСПЛ у справі «Гогітідзе та інші проти Грузії»,  
яке слугує аргументом «за» впровадження цивільної конфіскації. П. 105 Рішення  
зазначає, що «правові стандарти допускають: 1) конфіскацію майна, пов’язаного з 
серйозними кримінальними злочинами (корупція, відмивання коштів,), без попереднього 
кримінального обвинувачення; 2) переведення тягаря доведення законності походження 
майна на відповідачів некримінальних проваджень про конфіскацію, зокрема цивільних 
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проваджень in rem; 3) конфіскацію майна і доходів, отриманих шляхом конвертації або 
перетворення цінностей, отриманих злочинним шляхом, або змішаного з іншим майном, 
що має законне походження; 4) застосування конфіскації до будь-яких осіб, які володіють 
майном без необхідної добросовісності» [5]. 

Отже, враховуючи все вищевикладене, можна зробити наступні висновки. Задля  
того, щоб конфіскувати майно шляхом цивільної конфіскації, необхідно довести 
неправомірність набуття права власності на активи. Ця особливість уможливлює 
здійснення конфіскації до завершення кримінального провадження. Відповідно, суть 
цивільної конфіскації полягає не в покаранні особи, а в тому, аби повернути у власність 
держави те, що людині належить необґрунтовано. Навіщо застосовувати кримінальну 
відповідальність, якщо з явищем такого характеру можна боротись некримінально-
правовими засобами? Запровадження цивільної конфіскації в цілому є позитивним кроком 
законодавця на шляху становлення належного антикорупційного законодавства в Україні, 
хоча і далеко не останнім, зважаючи на актуальні умови військового стану та невтішні 
показники статистичних даних. 
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24.02.2022 року — день, після якого життя кожного українця перевернулося з ніг на 
голову, день, котрий розмежовує дві реальності всієї країни. Саме тоді Російська Федерація 
без оголошення війни вторглася до України, назвавши це «спеціальною військовою 
операцією». В наслідок цього, загинула надзвичайно велика кількість військових та 
цивільних осіб, проте, на щастя, є люди, котрі змогли врятуватися від окупації, активних 
бойових дій у більш безпечні місця, у тому числі емігрувати тимчасово за кордон. 

В сьогоднішніх умовах найактуальнішими проблемами регулювання шлюбно-
сімейних відносин за участю українців, котрі тимчасово емігрували з України є:  

1. Укладання шлюбів з військовими. 
2. Розлучення. 
Укладання шлюбу з військовими. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 07 березня 2022 року №213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах 
воєнного стану» державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є 
військовослужбовцем Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, 
Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, 
іншого утвореного відповідно до законів України військового формування може 
проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої 
присутності такого нареченого (нареченої). У такому випадку заява про державну 
реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, 
подається безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність 
підпису на заяві та забезпечується її передача до відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну 
реєстрацію шлюбу. Відповідно до п.2 ч.1 ст.1 ЗУ «Про міжнародне приватне право» 
наречений/наречена, що є громадянами України, але знаходяться за її межами, є іноземним 
елементом, а отже правове регулювання відповідних шлюбно-сімейних відносин 
підпадають під дію міжнародного приватного права. Відповідно до ст.56 ЗУ «Про 
міжнародне приватне право» форма і порядок укладення шлюбу в Україні між 
громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями 
або особами без громадянства визначаються правом України. Відповідно до ч.1 ст.57 ЗУ 
«Про міжнародне приватне право» шлюб між громадянами України, якщо хоча б один з 
них проживає за межами України, може укладатися в консульській установі або 
дипломатичному представництві України згідно з правом України. Роблячи проміжні 
висновки зазначимо, що укладання таких шлюбів буде регулюватися нормами 
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міжнародного приватного права, регулюватися вони будуть правом України, укладення 
шлюбу можливе через консульські установи. 

Розлучення. Згідно з ст.63 ЗУ «Про міжнародне приватне право» припинення шлюбу 
та правові наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє на цей час щодо 
правових наслідків шлюбу. Відповідно до ст.56-57 ЗУ «Про міжнародне приватне право» 
відповідні правовідносини регулюються нормами національного законодавства України та 
може бути вирішено через консульські установи. Якщо у відповідному кейсі буде наявний 
громадянин України, котрий виїхав за кордон, то правове регулювання здійснюватиметься 
на основі норм міжнародного приватного права. У разі, коли подружжя досягло згоди про 
розірвання шлюбу, то це здійснюється відповідними органами реєстрації цивільного стану, 
проте, якщо консенсус відсутній, необхідно звертатися до суду. Не зважаючи на 
імперативність судового вирішення відповідного спору, не є необхідним особі повертатися 
до України для розірвання шлюбу. Відповідно до ч.2 ст.175 та ст.212 Цивільного 
процесуального кодексу України можливе подання позовної заяви іншими способами, ніж 
особисте подання, а також можливо брати участь у судовому засіданні у режимі 
відеоконференції, що дає змогу залишатися у країні перебування. 

Отже, підсумовуючи, можна з упевненістю сказати, що на сьогоднішній день є 
надзвичайно актуальним питання правового регулювання шлюбно-сімейних відносин. 
Серед найбільш типових проблем є розлучення та укладення шлюбів, за наявності у цих 
відносинах іноземного елемента, у вигляді громадянина України, що емігрував за кордон. 
Відповідні відносини регулюватимуться нормами міжнародного приватного права, 
нормами Сімейного кодексу України та нормами Цивільного процесуального кодексу 
України. Уявляється, що найближчим часом актуальність даної проблеми спаде через 
майбутнє закінчення війни, проте на сьогоднішній день було б дуже добре, якщо країни, 
котрі приймають наших біженців уклали б міжнародний договір про спрощення процедур 
та інших юридичних формальностей на період воєнного стану. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА АСПЕКТИ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Вдосконалення системи інтелектуальної власності в Україні - одна з необхідних 
передумов розвитку ринкової економіки відповідно до міжнародних стандартів що, окрім 
іншого, передбачає і зміну кордонів правового впливу. Очевидно, інтелектуальна власність 
- один з визначальних елементів світової економічної стратегії, яка сьогодні будується на 
відносинах приватної власності, глобальних економічних зв’язків та масовості на основі 
різноманітних прийомів популяризації. 

Інтелектуальна власність у сучасному розумінні є відносно новим історичним 
поняттям, що сформувалось відповідно до нових економічних реалій, які сколихнули світ 
ще у XIX ст. під час індустріальної революції. Подальший розвиток міжнародно-правових 
та макроекономічних зв’язків у XIX-XX ст., поширення основ капіталістичної економіки 
на більшу частину земної кулі зумовили необхідність створення окремої сфери 
регулювання - права інтелектуальної власності. 

Українська система захисту інтелектуальних прав почала формуватися відносно 
недавно і на даний час потребує серйозного доопрацювання. Відповідно до одного з 
глобальних рейтингів, що оцінюють інноваційний розвиток світового співтовариства, 
Міжнародного індексу захисту прав власності (Intellectual Property Right Index), Україна 
стабільно знаходиться за 100-м місцем у списку 130 оцінюваних за показником захисту 
інтелектуальних прав країн. Іншим впливовим рейтингом у сфері інтелектуальної власності 
є “Глобальний індекс інновацій 2018”. Він охоплює 126 економік світу й використовує 82 
показники, що покривають велику кількість аспектів інтелектуальної власності. Україна 
посідає тут 43 місце із результатом у 38,5 балів [1]. 

Очевидно, що проблема інтелектуальної власності в Україні є багатоаспектною. 
Багато в чому вона обумовлена ще тим, що довгий час на українських територіях не 
існувало належних умов для розвитку капіталістичної економіки.  

У період ж найбільшого розвитку як капіталістичної системи, так і (як її складової) 
інтелектуальної власності (ХХ ст.) на території УРСР панувала “соціалістична” економічна 
система. З одного боку, вона сприяла збіднінню населення, заважала розвитку відносин 
приватної власності, дещо спотворила сприйняття поняття капіталістичних відносин, а 
також ментально укорінила принцип “безкоштовності нематеріальних благ”, які, в цілому, 
фінансувались державою або були відносно дешевими; з іншої сторони, дана система 
досить химерно справлялась навіть із захистом державної власності, що була системним 
об’єктом корупційних правопорушень в усіх прошарках суспільства [2]. 

Таким чином, у період незалежності України та початку розвитку ринкової економіки 
суспільство вступило непідготовленим ментально, що в подальшому зумовило цілий ряд 
проблем, в тому числі з інститутом інтелектуальної власності, що існують по сьогоднішній 
день. 

По-перше, у суспільстві все ще немає абсолютного розуміння та сприйняття усіх 
видів благ (перш за все, нематеріальних) як об’єктів приватної власності. Проблема дуже 
часто відчувається на побутовому рівні, де відношення до оплати нематеріальних благ досі 
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є невпевненим. Звісно, за 30 років незалежності у даному напрямку було здійснено великі 
зрушення, але ментальна проблема подекуди існує та тягне за собою масові порушення 
інтелектуальних прав подекуди через зловмисні наміри, подекуди - через нерозуміння 
їхньої природи. Таке нерозуміння сприяє ще й тому, що потенційний правопорушник 
навіть не усвідомлює того критичного удару по перспективам розвитку української 
економіки, який ним завдається, що частково могло би вплинути на зменшення кількості 
відповідних правопорушень. 

Очевидно, в ситуації, що пов’язана з відсутністю системного сприйняття будь-якого 
інституту, не обов’язково інтелектуальної власності, саме держава повинна брати на себе 
відповідальність за збільшення правосвідомості громадян, зокрема, через масові культурні 
та освітні заходи. Варто зауважити, що ментальна проблема дедалі зменшується, так як 
робота держави в освітній сфері є задовільною і сприяє вихованню молоді в дусі розуміння 
та поваги до прав інтелектуальної власності. 

Ще одна, напевно, найбільша проблема, полягає не стільки у нерозумінні, як у 
необізнаності суспільства щодо своїх прав, зокрема, на інтелектуальну власність. Перш за 
все, це стосується підприємців різного рівня, які в Україні дуже часто працюють за 
незареєстрованими брендами, а подекуди навіть не знають, що власні об’єкти права 
інтелектуальної власності можна реєструвати. Відповідно, у випадку порушення прав 
інтелектуальної власності, у фактичного власника відповідного об’єкта відсутні юридичні 
підстави для притягнення такого порушника до відповідальності. Крім цього, часто така 
ситуація сприяє зловмисній діяльності, що полягає у реєстрації незареєстрованих торгових 
марок чи інших об’єктів права інтелектуальної власності і подальшому тиску на його 
фактичного автора, що аж ніяк не допомагає розвитку творчості та бізнес-відносин у 
державі. 

Комплекс проблем підсилюється незначними кримінальними та цивільними 
санкціями, що існують в українському законодавстві. 

Зокрема, статтями 176, 177, 229 Кримінального кодексу України передбачається 
кримінальна відповідальність за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності у 
вигляді накладання штрафу від 200 2000 неоподаткованих мінімумів прибутків громадян 
або виправних робіт від 2 років, або позбавлення волі до 2-5 років з конфіскацією 
відповідної продукції, устаткування та матеріалів, призначених для її виготовлення [3]. 
Відповідно ж до ст.52 Закону України «Про авторське право та суміжні права» суб’єкти 
авторського права та (або) суміжних прав мають право вимагати: - відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди, спричиненої порушенням авторського права та (або) 
суміжних прав з визначенням розміру відшкодування; - виплати компенсації яка 
визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість 
відшкодування збитків або стягнення прибутку. Суд може винести рішення про накладання 
на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. 
Сума штрафів передається у встановленому порядку у Державний бюджет України [4]. 

Аналіз даних норм та порівняння їх з законодавством країн, у яких право 
інтелектуальної власності більш розвинуте, показує, що українські норми є відносно 
незначними у порівнянні з потенційною вигодою, що може отримати зловмисник за 
бажання їх порушити. 

Зокрема, у Сполучених Штатах Америки, залежно від штату, відповідальність за 
порушення, інтелектуальних прав встановлюється на рівні покарання позбавленням волі не 
більше 5-10 років, або штраф у розмірах $100000-250000, або обидва покарання [5]. У іншій 
країні з розвиненою системою інтелектуальної власності, Німеччині, право інтелектуальної 
захищено законом, що передбачає відповідальність як за розповсюдження об’єктів 
інтелектуальної власності, так і за використання неліцензійних продуктів. Зокрема, за, 
наприклад, перенесення на власний електронний пристрій неліцензованого об’єкта права 
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інтелектуальної власності порушникові загрожує штраф до €1000. Розповсюджувачу ж 
неліцензованої продукції може загрожувати ув’язнення на строк від 3 до 5 років, або 
значний штраф, розмір якого не обмежено законодавчо [6]. 

Таким чином, бачимо, що, на відміну від української системи правового захисту 
інтелектуального права, західні володіють не лише більш жорсткими санкціями у випадку 
порушень, а й загалом продуманим у більшій кількості аспектів правовим механізмом.  

Нарешті, певні проблеми існують і на нормативному рівні. Реформування системи 
захисту інтелектуальних прав уже відбулось в 2016р., коли розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р була схвалена Концепція реформування 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Даною 
реформою було встановлено певні зміни, зокрема, запроваджено прозору дворівневу 
структуру державної системи правової охорони інтелектуальної власності, за якої 
Мінекономрозвитку забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 
інтелектуальної власності, а національний орган інтелектуальної власності виконує окремі 
публічні функції з реалізації державної політики у зазначеній сфері; реорганізовано 
систему колективного управління майновими авторськими та суміжними правами; 
удосконалено національне законодавство та гармонізовано його до законодавства ЄС. 

Тим не менш, певна кількість колізій у національному інтелектуальному праві 
залишається. Так, проблемною є Стаття 429 ЦК України, яка регламентує відносини щодо 
розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти створені на підставі 
трудового договору – майнові права на такі об’єкти належать спільно роботодавцеві та 
працівникові, що створив такі об’єкти, якщо інше не встановлено трудовим договором. 
Спеціальні ж закони про інтелектуальну власність (ст. 16 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права», ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі») містять норми, що виключне майнове право на службовий твір чи службовий 
винахід належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором 
(контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. Подібна 
правова норма міститься також ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові 
зразки». 

Ст. 488 ЦК України, яка стосується правового регулювання строків чинності 
майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин та породи тварин, частина 
четверта цієї статті повністю, дослівно, співпадає з частиною шостою. Прикладом іншої 
невдалої норми у ЦК України, що стосується інтелектуальної власності є положення ч. 3 
ст. 1122 ЦК України, яка містить формулювання: «умова договору, відповідно до якої 
користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно 
певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають 
місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі». У нормі 
відсутня кінцева фраза – «є нікчемною» - яку, мабуть, і хотів застосувати законодавець. 
Про це ми можемо лише здогадуватись, але лише за такого розуміння положення ч. 3 
ст. 1122 набуває юридичного сенсу. Тим не менш, даний недолік досі не усунуто [7]. 

Висновки. Таким чином, кількість проблем з функціонуванням інтелектуального 
права в України є значною, починаючи з технічних недоліків законодавства і закінчуючи 
системними проблемами правозастосування та сприйняття даного інституту суспільством. 

Можливими шляхами покращення української системи права інтелектуальної 
власності є, перш за все, вдосконалення нормативно-правового регулювання 
законодавства, пов’язаного із використанням права інтелектуальної власності, посилення 
правозастосування у даній сфері, а також збільшення обізнаності суспільства щодо 
предмета дослідження. Вдосконалення рівня функціонування інтелектуального права 
створює не лише можливості для виведення правового впливу на рівень сучасних 
економічно-правових реалій, а і необхідні передумови для розвитку науково-технічної 
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творчості в Україні, збільшення привабливості української економіки для інвестування та 
розвитку тут інноваційних продуктів та послуг. 

В той же час, зміни правового регулювання інтелектуального права з метою такого 
покращення повинні бути не кількісними, а якісними; передбачати не збільшення норм, а 
продуманий процес подолання проблем сприйняття суспільством та повноцінної 
імплементації основ системи захисту інтелектуальної власності в правове поле України. 
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ПРОЦЕДУРА ПОСВІДЧЕННЯ КОНСУЛОМ ДЕЯКИХ 
ВИДІВ ЗАПОВІТІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
Анотація. У статті проаналізовано процедуру посвідчення консулом деяких видів заповітів, 
зокрема секретного заповіту, заповіту подружжя. Акцент зроблено на тому, що у Законі України 
«Про нотаріат», Положенні про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних 
представництвах та консульських установах України відсутня процедура таких етапів даного 
провадження як зберігання, відкриття та оголошення секретного заповіту, повідомлення другого 
із подружжя скасувати заповіт щодо своєї частини. Відсутність цієї інформації впливає на те, 
що у Тарифах консульського збору не врахована вартість цих процесуальних дій консула, шо 
обов’язково має бути враховано законодавцем та внесені доповнення до даних Тарифів. 
Ключові слова: консул, заповіт, секретний заповіт, заповіт подружжя, посвідчення, консульський 
збір. 

 

 

У разі посвідчення консулом заповіту, насамперед, вирішується питання про сплату 
консульського збору за вчинення цієї нотаріальної дії. Посвідчення заповіту це не проста 
нотаріальна дія, як дехто може її сприймати, тому слід відмежувати ті заповіти, які 
передбачають складну схему регламентації прав майбутніх спадкоємців, а також і саму 
послідовність його посвідчення, а щодо деяких заповітів, наприклад, секретних, то і 
процедуру його зберігання, розкриття та оголошення. 

Робота консула з посвідчення секретного заповіту (в широкому розумінні) після його 
фактичного прийняття передбачає як наступний етап його зберігання, а потім розкриття та 
оголошення. Але в Законі України «Про нотаріат» [1] Положенні про порядок учинення 
нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України [2] 
(надалі-Положення), Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [3], а також 
у Положенні про консульський збір [4] не виділено такого відносно самостійного етапу як 
розкриття та оголошення секретного заповіту. Це питання дуже важливе, оскільки у п. 1.8. 
розділу VI Тарифів консульського збору в доларах США та євро, що справляється за 
вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України, що є 
Додатком 2 до Положення про консульський збір встановлений тариф тільки за 
посвідчення заповітів в сумі 30 доларів США або 28 Євро. Звідси випливає, що розкриття 
та оголошення секретного заповіту має здійснюватися безкоштовно або за п. 18 – вчинення 
іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України за такі самі кошти? Але проти 
такого сприйняття цієї нотаріальної дії і, відповідно, додаткової оплати будуть 
заперечувати заявники, оскільки оголошення секретного заповіту не розцінюється як інша 
нотаріальна дія, а це є продовження провадження з посвідчення первісного секретного 
заповіту у широкому розумінні. Тому варто це положення відповідно відобразити у 
Положенні та Положенні про консульський збір. 

До загальних правил посвідчення заповітів можна віднести, що заповіт посвідчується 
консулом у консульській установі з дотриманням правил нотаріальної таємниці (ст. 46) та 
обмежень, які передбачені ст. 49 Консульського статуту України [5]. На прохання 
заповідача, заповіт може бути посвідчений поза межами консульської установи, але у 
межах консульського округу. 

На стадії підготовки слід визначитися, які документи мають надаватися консулу при 
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посвідченні заповіту. Зокрема, коли при його посвідченні можуть бути присутні декілька 
осіб. Так, поряд із заповідачем при посвідченні заповіту можуть бути присутні й свідки, й 
виконавець заповіту, й особа, яка має поставити підпис замість заповідача, якщо у нього є 
фізичні вади, перекладач, а також у провадженні може брати участь адвокат заповідача. 

Консул в такій ситуації, на нашу думку, має перевірити стан особи заповідача на 
предмет адекватного сприйняття ситуації, а також пересвідчитися, чи не здійснюють 
присутні особи на заповідача будь-який тиск, а також чи є серед присутніх осіб потенційні 
спадкоємці, на ім’я яких заповідач має намір скласти заповіт. Ми свідомо взяли 
максимальну кількість осіб, які можуть бути присутніми при посвідченні заповіту, оскільки 
малодосвідченого консула така кількість осіб може збентежити, але всі ці особи мають 
право бути присутніми при посвідченні заповіту і їх всіх консул має попередити про 
необхідність збереження таємниці заповіту, а також про матеріальну відповідальність за 
поширення відповідних відомостей. Оскільки всі вони будуть присутніми при складанні і 
посвідченні заповіту, то консул має встановити їх особу за відповідними документами. 

При цьому консул має враховувати положення Закону та роз’яснити його заповідачу, 
що посвідчення заповіту через представника не допускається. Але це не означає, що 
заповідач не може укласти договір про правову допомогу з представником, наприклад, 
адвокатом України. Доволі часто, забезпечені громадяни України не роблять істотних 
правових кроків без порад адвокатів, яким вони довіряють і допомогою яких вони 
користуються, це можуть бути навіть сімейні адвокати. При посвідченні заповітів така 
допомога може знадобитися і не обов’язково, щоб такий адвокат був акредитований у 
державі перебування консула, оскільки консульська установа вважається територією 
України. Адвокат як юрист на відмінну від консула, який не завжди має юридичну освіту, 
також допоможе грамотно сформулювати текст заповіту, щоб у майбутньому його не 
довелось тлумачити. Особливо важливою роль адвоката може стати при складанні 
секретного заповіту, оскільки в такому разі заповідач ризикує тим, що його воля навіть з 
формальних міркувань може бути визнана недійсною. 

В такому разі, на нашу думку, слід зафіксувати, що при складанні проекту заповіту 
брав участь конкретний адвокат, якого залучив до участі в посвідченні заповіту сам 
заповідач. Така інформація може стати дуже важливою, якщо в наступному дії консула 
будуть оскаржуватися на предмет того, що заповіт складено так, що його зміст не можна 
зрозуміти. Така інформація може бути зазначена у змісті заповіту самим заповідачем або її 
може відобразити в посвідчувальному написі консул. 

В той же час, при посвідченні заповіту може виникнути необхідність визначення 
виконавця заповіту і, на нашу думку, адвокат як юридична грамотна особа здатен 
виконувати таку функцію. Більше того, адвокат має цінувати довіру клієнта, власну 
репутацію, тому він може бути призначений і виконавцем заповіту. Тому можна 
рекомендувати іноземцям призначати як виконавців заповіту, що мають діяти в їх інтересах 
на території України, українських адвокатів. 

З приводу можливості адвоката виконувати подвійну функцію і як радника, і особи, 
що може бути призначена виконавця заповіту, то тут можна помітити конфлікт інтересів, 
оскільки буде відчуватися особиста заінтересованість адвоката в змісті заповіту як його 
виконавця. Тому, на нашу думку, адвокат має визначитися, яка роль для нього є 
домінуючою і від іншої відмовитися. 

Важливу роль при посвідченні заповіту іноземцем у консула має відігравати 
перекладач. Так, автор впевнений в тому, що іноземець вправі скласти заповіт рідною 
мовою, але ж при його реєстрації в Спадковому реєстрі мають бути відображені відомості 
українською мовою. Отже, функції перекладача при посвідченні заповіту будуть зводитися 
не тільки до «наведення мовних мостів» між іноземцем та консулом, а до перекладу 
заповіту на українську мову. В такому разі вважаємо, що необхідно зафіксувати не тільки 
вірність перекладу заповіту з іноземної мови на українську, а й той факт, що перекладач 
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перекладав роз’яснення, які надавалися іноземцю консулом в процесі вчинення 
нотаріального провадження, тобто, що консул роз’яснив йому права та обов’язки, сутність 
нотаріальної дії, яку він хоче вчинити, зокрема, вибір конкретного виду заповіту та 
наслідки, які настануть для заповідача у разі посвідчення заповіту, роз’яснив процедуру 
внесення до нього змін, його скасування а також необхідність реєстрації заповіту  у 
Спадковому реєстрі. 

Тому ми сприймаємо посвідчувальні написи, які є додатками до Положення як 
рекомендаційні, тобто такі, які можуть доповнюватися консулом відповідною 
інформацією. До речі, спеціальної форми, що регламентувала б участь перекладача в 
посвідченні заповіту не існує не тільки у Положенні, а й у Правилах ведення нотаріального 
діловодства [6]. До речі, якщо форми посвідчувальних написів на заповітах об’єктивно 
сформовані, то їх кількість в Правилах ведення нотаріального діловодства та Положенні 
мала б співпадати, але у першому документі їх 7, а у Положенні – 3. Це додатково 
підтверджує авторський висновок про те, що такі форми мають слугувати орієнтиром для 
нотаріусів і консулів, а не зразком, від якого вони не вправі ні на крок відійти. Вважаємо, 
що консул (нотаріус) можуть доповнювати посвідчувальні написи тими юридичними 
обставини, які вони зафіксують при вчиненні нотаріального провадження, зокрема, 
кількість учасників нотаріального провадження. Так, заповідач має право запросити свідків 
для участі в посвідченні заповіту. Отже, участь таких осіб має бути зафіксована, а також 
щодо свідків існує спеціальне правило, визначене у п.3.8.3. Положення, що свідками не 
можуть бути: 

- консул; 
- особи, на користь яких складено заповіт; 
- члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; 
- особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. 
Особливу увагу слід звернути й на виконавця заповіту, який так само може бути 

присутнім при посвідченні заповіту. Його роль в цьому процесі приблизно однаково 
регламентується й у Додатку 14 до Положення, і у формі 45 Правил ведення нотаріального 
діловодства: «Якщо особа, на яку покладено виконання заповіту, висловила свою згоду  
на самому заповіті, то в посвідчувальному написі слід зазначати: «Особу виконавця  
заповіту ___________ встановлено, дієздатність його (її) перевірено». З цього положення 
випливає, що виконавець заповіту має розписуватися в змісті заповіту так, ніби він стає 
«співавтором» заповіту або заповіт перетворюється на договір між заповідачем та 
виконавцем заповіту. Вважаємо, що визначення виконавця заповіту і його згода на 
виконання заповіту – це договір про наміри сторін, оскільки в цьому випадку не можуть 
існувати конкретні умови і зобов’язання. Отже, роль виконавця заповіту може бути 
сформульована на момент відкриття спадщини, якщо він буде живим і погодиться 
виконувати свої повноваження. Більше того, варто за заповідачем залишати право на 
підпризначення виконавця заповіту або, навіть, для великої за розміром спадщини 
виконавцем заповіту призначати юридичну особу чи декількох виконавців заповітів. Тому 
ми не можемо погодитися з тим, що виконавець заповіту може розписуватися в змісті 
заповіту, оскільки це односторонній правочин заповідача. Однак, його особу у разі 
присутності при посвідченні заповіту слід встановлювати і фіксувати ці відомості у 
посвідчувальному написі. 

Отже, всі особи, які можуть бути присутні при посвідченні заповіту, мають бути 
встановлені консулом на підставі документів, які встановлюють їх особу. 

Щодо інших документів, які можуть бути визначені необхідними при посвідченні 
заповіту, то при посвідченні звичайного одноосібного заповіту їх більше немає. Так, консул 
не повинен вимагати від заповідача подання доказів, які підтверджують його право на 
майно, що заповідається, такі докази повинні надаватися спадкоємцями, коли майно буде 
спадкуватися. 

В той же час, згідно Правил ведення нотаріального діловодства (надалі - Правила), а 
саме: у примітці до форми № 48 Правил, якою встановлено вимоги до посвідчувального 
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напису на заповіті подружжя, встановлено: «Нотаріус перевіряє факт реєстрації шлюбу 
та режим спільного сумісного майна, яке є предметом заповіту подружжя, про що 
робить відповідну відмітку на примірнику заповіту, який зберігається у його справах». 
Аналогічний додаток № 16 до Положення не містить таких приписів. Автор погоджується 
з тим, що при посвідченні заповіту подружжя відповідні документи про реєстрацію шлюбу 
або про належність спільного майна подружжя консулу перевіряти не потрібно. Це 
пояснюється тим, що в будь-який момент за заявою одного із подружжя цей заповіт може 
бути скасований, але при житті іншого із подружжя. Більше того, до моменту смерті 
першого із подружжя такий заповіт не породжує будь-яких обмежень чи зобов’язань. Тому, 
на нашу думку, вимагати документи про реєстрацію шлюбу або про належність майна 
подружжю не доцільно. Але це положення має і зворотній бік, якщо до консула звернулося 
«педантичне» подружжя (в хорошому сенсі цього терміну), яке вимагає зафіксувати 
відповідні юридичні обставини згідно документів, або один з них, то консул може внести 
відповідні відомості до посвідчувального напису. 

Тепер важливо визначитись, а хто може надати консулу для посвідчення проект 
заповіту: заповідач чи сам консул може йому запропонувати вже готовий проект заповіту. 
Так, стереотипні проекти заповітів існують у багатьох нотаріусів, а також підготовлені до 
професійної роботи консули так само можуть мати «зразки» заповітів. 

Дискусійним розцінюється п. 2.1. глави 3 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України, у якому передбачено: «Заповіт має бути складений так, щоб 
розпорядження заповідача не викликало незрозумілостей чи суперечок після відкриття 
спадщини». У Положенні відсутнє аналогічне правило. Проте вважаємо доцільним його 
проаналізувати. Якщо слідувати за такою вимогою, то може виявитися, що нотаріус 
перетвориться на «рецензента» заповіту і буде вказувати заповідачу, як потрібно йому 
викладати зміст заповіту. Це положення прямо суперечить принципу, що зміст заповіту 
викладає сам заповідач. Така схема відносин неприпустима, тому радимо консулам не 
використовувати такий вплив на заповідача. Якщо заповідач напише в заповіті, що «нікому 
нічого не заповідаю», то це його право. Тому варто до змісту заповіту не втручатися, хоча 
можна пояснити, що неоднозначність умов заповіту або суперечності в його змісті можуть 
призвести до того, що спадкоємці не виконуватимуть покладені на них обов’язки під 
приводом того, що вони викладені не зрозуміло. Отже при тлумаченні заповіту вони будуть 
відстоювати власні інтереси, а не волю заповідача. Тому зміст заповіту має бути 
конкретним і максимально зрозумілим [7]. Крім того, як свідчить судова практика, якщо 
заповідачем пишеться заповіт тремтячою рукою, то одразу виникають питання про те, в 
якому стані перебував заповідач. Отже, не варто писати заповіт і розписуватися під 
заповітом не звичним способом, оскільки висновок почеркознавчого експерта може бути 
не на користь заповідача. Зокрема, варто ставити підпис таким чином, як він відображений 
у паспорті. 

Внесення змін та скасування первісного заповіту можна вважати другим етапом 
нотаріального провадження з посвідчення заповіту, оскільки уповноважена особа спочатку 
має знайти відомості в Спадковому реєстрі про раніше складений заповіт і лише потім 
вносити до нього зміни. 

Внесення змін та скасування заповіту складається з трьох стадій. 
1. Щодо відкриття нотаріального провадження, то воно здійснюється на підставі 

письмової заяви заповідача про внесення змін чи скасування заповіту. Спpавжність підпису 
на заяві пpо скасування або зміну заповіту має бути нотаpіально засвідчена. 

2. Щодо стадії підготовки до вчинення нотаріального провадження, то консул 
зобов’язаний: перевірити належність даного питання до його компетенції; встановити 
особу заявника і перевірити його право- та дієздатність; перевірити через Міністерство 
закордонних справ наявність заповіту за Спадковим реєстром; перевірити правильність 
справляння консульського збору за вчинення нотаріальної дії. 

3. Стадія безпосереднього вчинення нотаріального провадження. 
Консул повинен зpобити: відмітку на пеpвісному екземпляpі заповіту, який 
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зберігається в його архіві; відмітку в pеєстpі нотаріальних дій; 
Щодо заповіту подружжя, то його скасування та внесення до нього змін можна 

розглядати у формалізованому контексті: 
• за згодою і відповідною заявою обох заповідачів; 
• за заявою одного із подружжя, коли заявник має надати довідку  
• про те, що інший із подружжя є живим на момент подачі такої заяви. 
Однак, у законі таких вимог не встановлено, тому вихід з таких правовідносин може 

бути різним. Як свідчить судова практика, один з подружжя може скласти новий особистий 
заповіт і після смерті першого із подружжя, але такі заповіти судами визнаються 
недійсними. 

Отже, так само, формально, можна ставитися й до складання нового заповіту, якщо 
консулом або нотаріусом буде виявлено факт, що попередній заповіт посвідчений цією 
особою був заповітом подружжя, то можна вимагати довідку про те, що інший із подружжя 
є живим. 

Звісно, що кожна особа вправі передумати з вибором свого спадкоємця, але ж у разі 
спільного вибору спадкоємця подружжям вважаємо некоректним, коли позиція одного із 
них призводитиме до скасування їх спільного заповіту в цілому. Так само некоректно, коли 
один із подружжя змінить своє волевиявлення, але не повідомить про це іншого із 
подружжя. 

Це питання стосується їх спільної сумісної власності, тому має вирішуватися спільно 
і воно потребує відповідного механізму реалізації такого права, оскільки другий із 
подружжя має бути повідомленим про відповідні дії першого з подружжя для того, щоб він 
мав можливість скласти новий особистий заповіт або іншим чином відреагувати на такі дії. 

Крім того, посвідчений подружжям заповіт не можна розцінювати як вирок суду, тому 
що при зміні умов життя пережившого з подружжя, коли він в силу об’єктивних причин не 
здатен себе матеріально забезпечити, вважаємо можливим часткове скасовувати заповіту 
подружжя в судовому порядку. Наприклад, у разі порушень прав заповідача спадкоємцем, 
визначеним у заповіті. За своєю суттю заповіт може розцінюватися і як договір дарування 
з обов’язком передати дарунок у майбутньому, тобто після смерті заповідача дарувальника. 
Отже, за такою аналогією і на підставі ч. 1 ст. 724 Цивільного кодексу України (надалі-ЦК) 
заповідач має право відмовитися від передання спадщини (дарунка) у майбутньому, якщо 
після посвідчення заповіту (укладення договору) його майновий стан істотно погіршився. 
Подібно може бути проведена аналогія із ст. 727 ЦК і стати підставою для скасування 
заповіту навіть після смерті першого із подружжя, а також до цієї ситуації можна додати й 
положення ст. 1224 ЦК. 
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BIODIVERSITY OF BEECH FORESTS  
OF THE KUTY FORESTRY STATE ENTERPRISE  

AND WAYS OF ITS SUPPORT 
 

Forests as complex plant complexes ensure the sustainable functioning of many other 
ecosystems. The main threats to forest biodiversity today are related to human activity. As a result 
of the intensification of the economy, the area for the development of natural vegetation is 
reduced, and hence the impoverishment of plant, animal and other biodiversity. Conversely, 
disturbed edaphotopes are a place of settlement of random, invasive, including quarantine 
synanthropic plant species. Today, humanity introduces intensive economic and recreational 
activities that are the primary cause of species quantity reduction and the disappearance of plant 
communities and rare plant species. 

Fagus sylvatica L. is endemic of the flora in Europe, and beech forests are relic groups that 
survived glaciation in the mountains and spread to the adjacent plains in the Holocene period. The 
extraordinary value of the beech forests of the Carpathians is also evidenced by international 
nature conservation registers that include both individual species of beech trees and their entire 
phytocenoses. In particular, they are included to the UNESCO world heritage (Wilczyński, 1923; 
Leibundgut, 1982; Korpel, 1995; De Rigo, Caudullo, Houston Durrant, San-Miguel-Ayanz, 2016; 
Willim, Stiers, Annighöfer, Ammer, Ehbrecht, Kabal, Seidel, 2019).  

The relevance of our work is emphasized by the need of a detailed study of the beech trees 
of the State Enterprise "Kuty Forestry" in order to develop the correct strategy for the protection 
of rare species in their composition. For this, it is necessary to have detailed information about 
their current state, which will allow timely development and implementation of scientifically 
based recommendations that will allow preserving and rationally using the valuable beech gene 
pool. First of all, it is necessary to preserve the biodiversity of beech trees, among which rare and 
endangered species of plants are the most impressive. 

On the territory of the forest farm, two ecological groups of beech trees can be distinguished 
- calciphilic and mesophilic, depending on the geological rock and soils in which they  
were formed. Calciferous beech forests, the characteristic species of which are  

Astragalus glycyphyllos L., Melittis sarmatica L., Lilium martagon L., Mercurialis perennis L., 
are formed on limestone and sandstone deposits. The second group consists of mesophilic beech 
trees that are formed on rocks with silicon content. Their characteristic species include  

Carex digitata L., Salvia glutinosa L., Aegopodium podagraria L., Hepatica nobilis Mill,  
Scilla bifolia L. 

Biodiversity of the beech forests studied by us on the territory of the State Enterprise "Kuty 
Forestry" includes all groups of organisms connected in a single self-regulating and self-
reproducing system. In the trees layer participation of beech, was noted Acer pseudoplatanus L., 
Betula pendula Roth, Carpinus betulus L., Cerasus avium (L.) Moench, Populus tremula L., 
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Quercus robur L., Ulmus minor Mill. The layer of bushes most often includes Corylus avellana L., 
Daphne mezereum L., Euonymus europaea L. і E. verrucosa Scop., Lonicera xylosteum L. A large 
shade does not contribute to the development of the grass layer, the projective cover of which in 
summer is 10-40%, and only in early spring - 50-80%. Beech trees, like other broad-leaved forests, 
have a distinct spring aspect. In the period before the leaves bloom, there is early flowering and 
rapid fruiting of ephemeral plants: Anemone nemorosa L., A. ranunculoides L., Corydalis 

solida (L.) Clairv., Ficaria verna Huds., Isopyrum thalictroides L., Dentaria glandulosa, Dentaria 

bulbifera, Gagea lutea L., Maianthemum bifolium L., Galanthus nivalis L., Crocus heuffelianus 

Herb., Leucojum vernum L. 
In summer, the aspect of beech forests changes, completely different species dominate here, 

such as Galium odoratum (L.) Scop., Carex pilosa Scop., C. digitata L., Asarum europaeum L., 
Stellaria holostea L., Galeobdolon luteum Huds., Ranunculus cassubicus L., Ajuga reptans L. The 
herbaceous layer of beech forests is also formed by shade-tolerant ferns - Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott) і D. carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. In low places they are joined by hygrophytes – Caltha 

palustris L., Galium palustre L., Geum rivale L., Chrysosplenium alternifolium L. 
In beech forests, you can see such species of mosses as Ptilidium pulcherrimum (Weber) 

Hampe, Аmblystegium varium (Hedw.) Lindb., Brachythecium rutabulum (Hedw.) B., S. et G., 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv., Polytrichum commune Hedw., Eurhynchium 

hians (Broth.) T. Kоp. Rotten wood is inhabited by Riccardia palmata (Hedw.) Carruth., Radula 

complanata (L.) Dumort., Dicranum montanum (Hedw.) Loeske, Plagiothecium 

denticulatum (Hedw.) B.S.G. 
Among all the diversity of representatives of the Fungi kingdom, the most noticeable here 

are the Basidiomycetes, an extremely important component of beech biocenoses. Сommon here 
are Boletus edulis Bull. ex Fr., Xerocomus badius (Fr.) Kuehner ex Gilb., Amanita citrina 
(Schaeff.) S.F.Gray, A. panterina (DC. ex Fr.) Singer & A.H.Smith, Lepista nuda (Bull. ex Fr.) 
Cke., Paxillus involutus (Batsch) Fr., Pluteus atricapillus (Secr.) Sing., Russula 

ochroleuca (Pers.) Fr.), R. cyanoxantha Schaeff., Phallus impudicus Pers. 
The study of rare and endangered species is a mandatory task for the protection and 

restoration of the diversity of the phytobiota of beech trees. Effective protection and reproduction 
of the species is possible only if there is complete data on their distribution. Therefore, our research 
is a small contribution to the state-wide task. Species listed in the Red Book of Ukraine and the 
Appendix of the Berne Convention grow in beech forests. Among them are Allium ursinum L., 
Crocus heuffelianus Herb., Epipactis atrorubens Hofft. ex Bernh, E. helleborine (L.) Crantz, 
Galanthus nivalis L., Huperzia selago (L.) Bernh. Ex Schrank et Mert., Listera ovata (L.) R.Br., 
Lilium martagon L., Lunaria rediviva L., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Platanthera сhloranta (L.) 
Rich., Scopolia carniolica Jacq. (Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and 

Natural Habitats, 1979). 
During the research of rare plant species, it was important to establish the periodicity of their 

development, in particular, to find out which period of vegetation development of beech trees 
coincides with the development of rare plant species. The study of the spring and summer aspects 
of the grass cover of beech trees proved that rare plant species develop synchronously with the 
beech vegetation. And therefore they form two separate groups of spring and summer aspects. The 
peculiarity of beech forests is that there is aspect, which is determined by the seasonal change in 
the species composition of grasses, including rare species. 

In beech trees three groups of plants that create spring and summer aspects can be 
distinguished: evergreen plants with perennial above-ground organs - evergreen bushes, mosses, 
lichens - which practically do not change during the year; deciduous trees and bushes, the 
appearance of which depends on the presence of leaves; herbaceous plants that annually form 
aerial organs. 

The state of most populations of rare plants requires compliance with the norms and rules 



August 5, 2022 |  Lisbon, Portuguese Republic  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

65 

 

of their protection and reproduction, research work on the study of valuable, rare and endangered 
species with the subsequent organization of genetic reserves. It has been established that the 
viability of rare plant species in nature can be ensured only in the case of the preservation of plant 
communities, the elements of which they are. 
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ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ТРАВМИ КІНЦІВОК  
У СПОРТИВНИХ КОНЕЙ 

 
Спортивне довголіття коня напряму залежить від стану його ніг. Ніхто не 

застрахований від випадкових травм, але правильний догляд і тренінг допоможуть 
підтримувати здоров’я тварини довгі роки. Правильний догляд за ногами повинен 
починатися з самого народження коня і тривати все його життя. Набагато легше запобігти 
проблемам, ніж потім довго і дорого відновлювати здоров’я тварини. 

Під травматизмом розуміють сукупність однорідних чи різноманітних травм, що 
виникають у тварин за певних несприятливих умов утримання, годівлі та експлуатації. 
Травматизм у спортивних коней може виникнути внаслідок порушення правил проведення 
турнірів, умов утримання та догляду, а саме: недотримання правил техніки безпеки; 
непрофесійна робота з кіньми; низька якість збруі, неправильний її підбір та використання; 
невміння сідлати; перевантаження рухового апарату тварини; удари; погані зоогігієнічні 
умови; неправильне обладнання боксів; неякісне покриття робочих і стартових арен 
скупченість коней; при порушенні правил транспортування.  

У прагненні високих спортивних результатів також не завжди враховується фізична 
та технічна підготовленість коня. Травми можуть з’явитися через неправильний тренінг, 
грубе ставлення до коня обслуговуючого персоналу, спортсменів, що ставлять спортивну 
мету вище за благополуччя свого напарника. Із загальної кількості захворювань - 86% 
обумовлені травмами, 37% посідає патологія мускулатури, сухожиль й суглобів. Частіше 
травмуються передні кінцівки та їх відділи, 10% складають хвороби копит. В спорті 
основними видами травм є: розтягнення зв’язок путових суглобів, плечо-лопаткового 
суглоба; запалення м’язів плечового поясу; намивання підошви копит; рани віночка. В 
результаті падінь тварини можемо спостерігати вивихи суглобів, переломи. Такі 
травматичні пошкодження лікувати важко, оскільки неможливо забезпечити нерухомість 
тварини протягом тривалого часу. Клінічні ознаки при травмах залежать від виду 
травматизму та ступеню травмування.  

Крім спортивних травм кінь може отримати травми природного характеру. До 
природних травм можна віднести, наприклад, травми, отримані при контакті з родичами. Із 
своєї практики можу навести приклад травми, отриманої під час вигулу у спільній леваді 
двох коней. В результаті неочікуваної сутички, одна із кобил зазнала травми (рис. 1). 

 

 
Рис 1. Механічне ушкодження (копитом іншої тварини),  

порушення цілісності покривної і м’язової тканини в області пута 
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Також із власного досвіту можу навести приклад травми артерії задньої кінцівки 
коня (рис. 2). Кінь отримав колоту рану в результаті потрапляння задньої кінцівки між 
частинами арматури огорожі левади. 

 

 
Рис 2. Колота рана артерії задньої кінцівки коня 

 
Копита коня, в першу чергу, піддаються різним зовнішнім впливам, часто 

травмуються. Гострі сторонні предмети (цвяхи, шурупи, дріт, скло тощо) можуть стати 
причиною колотих ран підошви і м’якуша. При інфікуванні рани підошви, тріщинах 
копитного рогу та заковці може розвиватися асептичний або гнійний пододерматит. При 
знаходженні коня на брудній підлозі (ґрунті), при поганому догляді за копитами, може 
спостерігатися гниття стрілки м’якушки. Це захворювання супроводжується гнильним 
розпадом рогу стрілки з одночасним хронічним гнійним запаленням поверхневих шарів 
основи шкіри. 

Важлива роль належить біологічним факторам самовідновлення організму коня за 
рахунок забезпечення гарних умов утримання, повноцінної годівлі, раціонального 
тренінгу, що поєднує у собі правильне чергування тренувальних навантажень із 
відпочинком. У період змагань дають полівітаміни, цукор, хлористий натрій, аскорбінову 
кислоту, метилурацил, глютамінову кислоту, оротат калію, а між навантаженнями коня, 
потрібно не забувати обмивати кінцівки водою, робити відновлювальний масаж.  

Реабілітація спортивних коней спрямована на відновлення працездатності у 
максимально короткі терміни. Для профілактики травматизму необхідно встановити 
систематичний ветеринарний огляд та професійний контроль за тренінгом, забезпечити 
належний санітарно-гігієнічний вміст манежу. Надання першої допомоги травмованій 
тварині має велике значення для перебігу та кінцевого результату хвороби, вона має 
надаватися швидко і кваліфіковано.  

Розглянемо найпоширеніші захворювання кінцівок, які зустрічаються у коней, а 
також деякі методи усунення захворювання.  

Брокдаун. Виникає внаслідок часткового розриву сухожиль-згиначів. При лікуванні 
призначають льодові компреси, загальний протизапальний препарат фенілбутазон 
внутрішньовенно, застосовують місцеві кортикостероїди. [1] 

Стрес-перелом у коней - це перевантажувальний перелом, що викликається 
руйнуванням кістки через навантаження, які регулярно повторюються. На відміну від 
перелому (рис. 3) викликаного одним сильним ударом, стресові переломи є результат 
мікротравм, які накопичилися від циклічних навантажень. 

 

 
Рис 3. Перелом 
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Артрит (рис. 4). Причини артриту: суглобові інфекціЇ (гнійне запалення суглоба), 
переломи і розриви зв’язок, сухожиль (у т.ч хронічні). При лікуванні обов’язково 
призначаються протизапальні препарати, полісульфовані глюкозамінглікани (допомагають 
запобігти дегенерації хрящової тканини), бісфосфонати (уповільнюють процес руйнування 
кісткової тканини та запобігають втраті кісткової маси). 

 

 
Рис 4. Артрит кінцівок коня 

 
Бурсит. Причиною бурситу, або запалення синовіальних сумок у коней, є травми, 

збудники інфекційних хвороб. Бурсит нерідко виникає в області ліктьового суглобу або 
п’яткового бугра, потилиці, холки. При гострому бурситі необхідні протизапальні 
процедури. При хронічному асептичному бурситі з порожнини бурсу відсмоктують 
запальний ексудат і через ту ж ін’єкційну голку вводять 2-5% спиртовий розчин йоду і 5% 
розчин карболової к-ти. Гнійний бурсит розкривають, видаляють гній та лікують як 
відкриту рану. 

Шпат - хронічне захворювання скакального суглоба, зумовлене запаленням 
надкісниці і кісткової тканини, внаслідок чого з’являються кісткові розрощення. 
Локалізується спереду скакального суглоба як м’яка пухлина. При цьому, поняття «шпат» 
у коней - мається на увазі два захворювання: кісткова патологія (остеоартрозні зміни 
суглобів заплюсни) скакальних суглобів та неврологічна проблема. 

Курба – вада задніх кінцівок коня. Виникає від гострого запалення у межах заплюсни 
через травми від перенапруження. Об’єктивна причина встановлюється рентгенографією. 
Інтенсивність зниження роботоздатності при курбі залежить від обсягу вражених тканин. 
Проте всі коні, які мають цю ваду, не витримують напруженої роботи і починають 
кульгати. [2] Якщо курба на стадії загострення, ветеринар може зробити ін’єкції у саму 
курбу (підшкірно гідрокортизон або дексаметазон із лідокаїном). Якщо курба велика, то за 
один раз вводять 2 мл кортикостероїду + 2 мл лідокаїну, якщо маленька, то по 1 мл. На 
третій день застосовують втирання 10-15% йод з димексидом (2:1).  

Букшина – це неповний перелом поверхневого шару п’ястя, зазвичай під кутом 45° і 
непоодиноко. Супроводжується болючою припухлістю, кульганням. Лікують втиранням у 
місця пухлин червоної (ртутної) мазі. Після лікування залишаються сліди букшини, які не 
впливають на роботоздатність коня. [2] 

Ламініт (рис. 5). - характеризується дифузним асептичним запаленням шкіри 
підошви. [1] Яким би не був механізм ураження копита, причиною хвороби є погрішності 
в утриманні і годівлі тварини. 

 

 
Рис 5. Ламініт 
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Козинець – виступ зап’ясного суглоба вперед, через скорочення сухожилків згиначів 
та деформації його дрібних кісточок. Набутий козинець є наслідком сильного 
функціонального навантаження на передні кінцівки, яке призводить до розслаблення 
зв’язок зап’ястя, розриву волокон згиначів, вкорочення кроку, нестійкості та дрижання 
ноги. Спадковий козинець однаково виражений на обох ногах, при ньому не змінюється 
топографія путових кісток, мускулатура кінцівок після роботи не дрижить, кінь під час руху 
не спотикається та це не заважає роботоздатності. Перевірка на козинець проводиться 
підняттям здорової передньої кінцівки. Якщо нога з козинцем випрямляється і дрижить, то 
це набута вада, а якщо залишається зігнутою – спадкова. Козинці залишаються у коня на 
все життя, з віком посилюються. З цього приводу відомий фахівець зі сільського 
господарства, що займався розведенням коней, С.П. Урусов писав, що «...вроджений 
козинець може свідчити про велику силу і витривалість кінцівок, а не про їх слабкість». 
Так, родоначальник одної з вітчизняних ліній чистокровної верхової породи жеребець 
Дуглас, 1944 р.н. мав вроджений козинець, але виграв Великий всесоюзний приз 
(Дербі) [2]. 

Висновки. Кінцівки коня вимагають окремого догляду на предмет набряків, ран, 
саден і розтягувань. У ділянці кінцівок спостерігаються хвороби шкіри, м’язів, сухожиллів, 
слизових сумок, нервових закінчень, кісток, суглобів, копит. Причини різні: незадовільна 
годівля, відсутність моціону; утримання та експлуатація; неправильний догляд за 
копитами; погано підігнана збруя; травми та ушкодження. Ці причини викликають 
деструктивні, атрофічні, алергічні процеси й обумовлюють виникнення кульгавості, тобто 
розладу функції апарату рухів. Тому регулярний догляд за кінцівками є неабияк важливим. 
Ціна недбалості може бути великою. 
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR THE 
PRODUCTION PROCESS MONITORING  

USING TELEGRAM BOT  
 

Modern trends in the production development within the Industry 4.0 concept framework 
the are based on the introduction of new information technologies into existing production 
processes [1]. One of the biggest challenges in implementing Industry 4.0 is to upgrade existing 
production lines to improve process monitoring systems, which consequently improves quality 
and cost-effectiveness by predicting production progress [2]. For such modernization, modern 
microcontroller modules, sensors and actuators are used, which allows receiving physical data in 
the "real time" mode, processing and transmitting them to the operator, and in the event of critical 
errors using actuators, they can affect production. To develop such monitoring and control 
systems, expensive equipment and software are used, the purchase of which is not always 
economically beneficial for a small enterprise, based on this, the authors proposed to develop an 
adaptive system for monitoring the production process, the block diagram of which is shown in 
Figure 1. 

 

 
Рис 1. Manufacturing Process Monitoring Block Diagram 
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To create an economically attractive, but at the same time inexpensive monitoring system, 
it is proposed to use the necessary Sensors, the choice of which depends on the physical quantities 
that need to be monitored. The selected sensors are connected to the Control system via the 
general-purpose input/output (GPIO) interface [3] to the ESP32-WROOM-32 module [4]. The 
selected module allows to solve the following tasks: receiving and processing data from Sensors, 
built-in software for analyzing the received data, and in the event of critical parameters, it can 
control the Actuator; built-in Wi-Fi module connected to the Industrial Internet of Things 
(IIoT) [5] of the enterprise transfers data to cloud storage for analysis; Telegram Bot is used to 
poll the parameters of the current technological process in "real time" mode; emergency 
notification of the operator if manual intervention in the process is required. Based on this, a 
scheme was developed for connecting sensors BMP280 [6], HTU21D [7], and STH30[8] to 
ESP32-WROOM-32, in the Proteus Design Suite system [9], which is shown in Figure 2 

 

 
Рис 2. Scheme of Connecting Sensors to the Module ESP32-WROOM-32 

 
Also, in the Proteus Design Suite system, the simulation of the developed connection scheme 

was carried out, in the future it is planned to develop a model of the printed circuit board of the 
monitoring module based on ESP32-WROOM-32 in the Altium Designer PCB system [10] and 
to develop a control program based on high-level programming languages [11]. 

Conclusions. In the course of a study on the modernization of production equipment to 
improve the methods of remote monitoring and the technological process flow control in real time, 
the authors proposed an alternative solution. The proposed solution has a number of advantages 
over existing analogues: inexpensive hardware; support for modern approaches to wireless 
networks for the technological information transfer, easy adaptation to the necessary needs of the 
enterprise and the use of free functions of the Telegram API. The authors plan to further develop 
an experimental module and conduct a series of studies to further improve and explore the area of 
their possible implementation. 
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ROUTING AS A PART OF THE BASIC WORKFLOW 

FOR THE CTM FRAMES TRANSMISSION  
OVER IP-NETWORK 

 

Introduction. Routing is the process of determining the route of forwarding information 
between networks. The router makes a decision based on the IP address of the recipient of the 
packet. In order to forward the packet, all devices in the tracking path use the recipient's IP address. 
To make the right decision, the router must know the directions and routes to remote networks. 

There are two types of routing: 
• Static routing — routing logic are set manually by the administrator. 
• Dynamic routing — routing logic are automatically set using dynamic routing protocols, 

like: RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP, HSRP, etc., which support information about the topology 
and state of communication channels with other routers in the network [1]. 

Formation of the CTM frames.  As it was said in [2], CTM belongs to “Conveyor 
Transporting module”, it means that whole idea of the transferring IP-packets will be different 
from existing network solutions. Below, one can see structure of the simplified CTM frame: 

 
CTM frame 

Headers Load 
VCP segment LCP segment IP segment VCP segment LCP segment IP segment 

Figure 1. CTM frame 
 

The VCP (Virtual Connection Protocol) protocol is designed for real-time streaming data 
transmission with resource reservation in the mode of time compression of the communication 
channel; the LCP (Logical Connection Protocol) protocol – for accelerated transmission of other 
streaming data in statistical multiplexing mode. Group flow aggregation of three types of data 
(VCP, LCP, IP) is carried out by internal structuring of the flow with markup tags using formal 
grammar methods. The inter-network interaction device (INID), performing switching and/or 
routing of protocol data units of three types (IP, LCP, VCP), forms three queues at the input of 
each multiplexer in the output ports of the INID. The multiplexer collects all protocol data units 
from three queues and forms a sequence of so-called conveyor transport modules CTM according 
to a special algorithm. [3, pp. 52 - 54]. 

The CTM frame formation workflow. First, a group of VCP segments of the input queue 
is formed as part of the CTM frame, for which a place in this specific CTM frame is guaranteed 
according to the parameters of the corresponding VCP connection. After VCP group formation, 
LCP data group is formed, the length of which is chosen as long as possible, taking into account 
the available LCP queue and free space in the CTM frame after placing the VCP group. LCP 
logical connection segments and IP packets are fragmented to completely fill the remaining space 
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in the CTM frame after VCP data placement [3, pp. 58]. The multiplexer of the first INID forms 
a CTM pipeline transport module, which is embedded in a protocol data unit (PDU) of the OSI 
model link layer, for example, an Ethernet frame. Below one can see simplified graphical 
representation of the INID: 

 
 
  

  

 

 

 
 
 
 

Figure 2. INID logical representation 
 
Simple routing task. For this article, we will assume that network has finite number or 

INID devices and, also, by default each of the network devices has fixed throughput. From above-
mentioned data, one can notice that routing problem (if we simplify it) leads to well-known 
problem “of finding shortest path”. For such task, the most suitable algorithm will be Dijkstra 
algorithm.  

Below, will be presented simplified routing workflow for the CTM frames over Ethernet 
cables in “closed” network. Goal: to send CTM frame from first (INID 1) device to fifth (INID 5) 
device.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Initial network graph 

 
Firstly, network device should find information about all other devices. Neighbors have 

mortices: device INID 2 can be reached by 5 and device INID 4 by 7, all others by infinite. After 
it, INID 1 should calculate distances to its neighbors and chose smaller one, namely, INID 2.  

From point “INID 2”, primary device should recalculate distances to all others: to INID 3 
will be 11, to INID 4 will be 7 and for INID 5 will be 14. 

Next step will be the same as previous one but only for uncalculated paths of the point 
“INID 4”, so distances will be: to INID 5 will be 17 and to INID 3 will be 8. 

For point “INID 3”, one should assume that only one path was not calculated and distance 
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to it path, according the algorithm, should be taken as the smaller one from previous calculations, 
so distance to INID 5 will be 12. 

At the end, for better understanding, below will be presented a table of the all calculated 
data according to workflow above: 

 
Table 1 

Routing workflow data table 
Iteration Array Point of 

INID 
Distance to 

INID 2 
Distance to 

INID 3 
Distance to 

INID 4 
Distance to 

INID 5 
1 {1} 1 5 ∞ 7 ∞ 
2 {1, 2} 2 - 11 7 14 
3 {1, 2, 4} 4 - 11 - 14 
4 {1, 2, 4, 3} 3 - - - 12 
 
From table above, one can notice that according workflow, route for INID 1 to INID 5 will 

be: from INID 1 to INID 2, from INID 2 to INID 3 and from INID 3 to INID 5 with distance cost 
12. In network routing point of view, CTM frame will be delivered with smallest period of time 
using path above. 

Conclusions. The present article proposes “overview” of one of the fundamental processes 
in nowadays IP-network, namely, routing. One can immediately notice that this paper concerns 
simplified explanation of the routing process and CTM frames, in general. Also, in given example 
above were not considered the type of data inside CTM frame, number of ports per each INID, 
etc. This will be done in future works where routing process of the CTMs will be explain deeply 
and, at the same time, fulfilled with algorithm for each of data types inside them (VCP and LCP).  

As it was said in [3]: for future next-generation network, the problem is to provide a transport 
system with a higher quality of service for a multi-content data streams in the IP-network. 
According to above-mentioned statement, one can assume that creation of the particular routing 
process of transferring CTM frames will lead to faster data transfer by the so called pipeline-
modular method in IP networks. 
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РОЗРОБКА IoT-СИСТЕМИ  
ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ  

НАПРУЖЕНЬ СТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

Надійність магістральних газопроводів на даний час є основною складовою 
безперебійного і якісного транспортування газу споживачам у різних регіонах і на експорт. 
Безпечна експлуатація об’єктів газотранспортних систем неможлива без систематичного 
проведення діагностичного контролю. 

Експериментальні дослідження по створенню системи дистанційного моніторингу 
магістральних трубопроводів, несучих конструкцій мостів, висотних будинків для 
подальшої передачі інформації з датчиків деформацій в центр обробки і прийняття рішень 
є актуальною задачею. 

Система моніторингу може включати: 
- Визначення просторових параметрів і вібрацій об'єкта, зміщення конструктивних 

елементів, які виникли в результаті порушень в шарі землі (внаслідок ворожого 
бомбардування); 

- Оцінка технічного стану трубопроводів в процесі експлуатації чи при руйнуванні; 
- Вимірювання параметрів об'єктів, що працюють у важких умовах експлуатації 

(шахтні підйоми, бурові установки, канати підвісних мостів і т.п.). 
Так, для магістральних трубопроводів основними контрольованими величинами, 

виходячи із аналізу факторів, що впливають на розвиток дефектів, є їхнє положення, 
напруженість в металі, товщина стінок і т.д. [1]. 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 
проводяться дослідження та розробка системи безперервного контролю режимів роботи 
магістрального трубопроводу для контролю НДС. 

Для вимірювання динаміки розвитку напружено-деформованого стану у 
конструктивних елементах застосовуються акселерометри, тензометричні датчики, 
вібродатчики, магнітоанізотропні перетворювачі. Функції моніторингу полягають у 
виконанні в реальному часі наступних операцій (рис.1): 

- збір первинної інформації; 
- первинна обробка і передача вимірювальної інформації; 
- візуалізація сигналів і їх параметрів; 
- документування та архівування даних. 
 

 
Рис.1. Структурна схема системи дистанційного моніторингу 
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Основна задача полягала в стикуванні інформативних сигналів з різних типів давачів 
до роботи АЦП мікроконтролера. Для цього проводились моделювання режимів роботи 
розроблюваної системи за допомогою ряду комп’ютерних програм (Multisim, Proteus, 
Fritzing) (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Моделювання роботи тензометричного давача в  

інформаційно- вимірювальній системі на базі мікроконтролера Arduino Nano: 
1 – тензометр (мостова схема з'єднання); 

2 – спеціалізований модуль підсилення сигналу деформації HX711; 
3 – мікрокотролер на базі Arduino Nano; 

4 – модуль дистанційної передачі даних по Bluetooth HC-06; 
5 – контрольний індикатор TM1637; 

6 – датчик температури LM35. 
 
В результаті авторами було досягнуто розширення функціонування стандартних 

діючих вимірювальних приладів до потреб сьогодення – оцифровано блок датчиків з 
подальшою безконтактною передачею на телефон з операційною системою Android по 
Bluetooth.  

Використання додатку Virtuino [2] дає можливість візуалізації і керування 
спроектованим пристроєм системи на Android (рис. 3). Програма, створена в середовищі 
Arduino Ide, розроблена як на мові C/C++ так і на Python, в подальшому може бути 
налаштована для передачі даних через інтернет на віддалений комп’ютер користувача. 

 

 
Рис.3. Проектування елементів індикації та керування на екрані Android 
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Висновки 
Запропонована інформаційно-вимірювальна система на базі мікроконтролера Atmel 

AVR, яка охоплює собою ряд модулів і програмне забезпечення, які до цього часу складали 
цілий комплекс апаратурних рішень. Ідея роботи полягає в створенні системи 
дистанційного моніторингу магістральних трубопроводів, несучих конструкцій мостів, 
висотних будинків для подальшої передачі інформації з датчиків деформацій в центр 
обробки і прийняття рішень для того, щоби підвищити безпеку і працездатність об'єкта 
експлуатації. 

 

Список використаних джерел: 
1. https://dnaop.com/get/59624/. 
2. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtuino_automations.virtuino&hl=ru&gl=US. 

 
 

  

https://dnaop.com/get/59624/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virtuino_automations.virtuino&hl=ru&gl=US
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РОЗБУДОВИ  
ТА ВІДНОВЛЕННЯ АВІАПЕРЕВІЗНИКА У 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 
 

Наразі цивільна авіація є дуже значимою галуззю для людства та напрочуд 
багатогранною сучасною сферою професійної діяльності фахівців. Одна згадка про літак, 
як найшвидший, найнадійніший, найбезпечніший та комфортабельний вид транспорту, що 
надає можливість опинитися у потрібному місці за мінімальний час, викликає позитивний 
романтичний настрій та передчуття захоплюючих моментів і подорожей. Але, на жаль, 
реалії сучасного життя вносять свої корективи.  

Світова пандемії COVID-19 у 2020 році здійснила серйозний вплив на динаміку 
авіаперевезень, авіація в Україні опинилася на межі виживання. В результаті введення 
жорстокого карантину майже зупинилась робота у галузі авіаперевезень, постраждали 
переважно пасажирські перевезення. У 2019 році загальний обсяг авіаперевезень склав 
близько 24 млн. осіб, а у 2020 – 14-15 млн. осіб. Так, за січень-липень 2020 року 
авіаперевезення в Україні зменшилися на 69,3%. Оптимістична динаміка відновлення 
кількості польотів, у тому числі й внутрішніх, відповідно статистики ДП «Украерорух» 
почала спостерігатися тільки наприкінці 2021 року. Авіатрафік у 2021 році досяг майже 
70% обсягів доковідного 2019. У повітряному просторі України у 2021 році було, зокрема, 
здійснено 29637 внутрішніх польотів, що на 40,4 % більше порівняно із 2020 роком та лише 
на 3,7% менше порівняно із 2019 роком [1]. Виходу з кризи авіатори очікували не раніше 
2021-2022 років. 

В очікуванні позитивної динаміки відродження функціонування авіаційної галузі в 

Україні та світі сталося непередбачуване лихо, яке унеможливило реалізувати заплановані 

задачі щодо поновлення авіаперевезень та їхнього збільшення в Україні. Що відбувається, 

коли ваша рідна країна раптом опиняється у війні? 
Вранці 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією російської федерації 

проти нашої держави Президент України В. Зеленський оголосив про запровадження 
воєнного стану та підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Росія 
завдала повітряних ударів по цивільній та військовій інфраструктурі в Україні, 
розпочавши повномасштабний воєнний наступ. Через високу ймовірність небезпеки в 
українському небі закрили повітряний простір для польотів цивільної авіації. Російське 
вторгнення вдарило й по дорогам, й по мостам, й по аеропортам, які намагалася 
модернізувати останні роки наша держава за проєктом програми Президента «Велике 

https://orcid.org/0000-0003-0966-691X
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будівництво» - масштабної розбудови якісної інфраструктури [2]. В результаті ракетно-
бомбових ударів значно пошкоджено аеропорти у різних регіонах України. Так, у перший 
день вторгнення росіяни зосередилися на аеродромі «Гостомель». Під час боїв постраждала 
не лише злітна смуга аеродрому, а й літаки, які базувалися у Гостомелі, у тому числі 
найбільший у світі вантажний літак АН-225 «Мрія». Але, життя продовжується! Уряди 
багатьох країн світу та міжнародні організації висловили готовність допомогти Україні 
відновитися. В межах програми Президента України передбачена розбудова транспортної 
інфраструктури, а саме розбудова мережі регіональних авіахабів, тобто у невеликих містах 
повинні з’явитися або мають бути модернізовані вже існуючи регіональні аеропорти, ринок 
внутрішніх авіаперевезень має зрости, перельоти в межах нашої країни повинні стати 
доступними для українців. 

Авіатранспортна галузь дуже чутлива до будь-яких змін та безпосередньо залежить 
від економічного стану в країні, міжнародних подій, військово-політичної ситуації тощо. 
Доки не буде скасовано воєнний стан, не покращиться загальна економічна ситуація в 
нашій державі, продуктивність прийняття програми розвитку авіаперевезень є сумнівною. 

Якщо провести моніторинг та відстежити статистичні дані на офіційних сайтах  
ДП «Украерорух» [1] та Державної авіаційної служби України [3] про діяльність 
авіатранспортної галузі в Україні до пандемії COVID-19 та запровадження воєнного стану 
у 2022 році, можна констатувати про її стабільний розвиток. Прослідивши на 
інформаційних сайтах авіакомпаній, які виконували рейси в Україні, статистику 
внутрішнього авіатрафіку з 2018 року, тобто за останні 5 років, можна зазначити, що всі 
працюючі аеропорти країни надали послуги 20,55 млн. пасажирів, із яких 2 млн. 
скористались внутрішніми рейсами. Отже, внутрішній потік авіаперевезень в Україні склав 
10% від загального попиту на авіаперевезення. Також можна зазначити, що у 2019 році 
регулярні пасажирські перевезення між містами України виконували вітчизняні 
авіакомпанії, якими скористалися понад 1,15 млн. пасажирів, це майже на 7% більше, ніж 
за 2018 рік. Завантаження внутрішніх регулярних рейсів встановило 75,9% у 2019 році. 
Лідером серед українських перевізників на той час за кількістю виконаних внутрішніх 
рейсів стала авіакомпанія «МАУ», і переважно це був транзит задля подальшої пересадки 
на міжнародні рейси авіакомпаній (рис. 1). 

 
  

Рис 1. Частки внутрішніх авіаперевезень у повітряному просторі України, що 
виконали зазначені українські авіакомпанії у 2019 році 

 
Відстежити статистику, яку надає ДП «Украерорух», щодо найбільшої кількості 

злетів та посадок продовж 2021 року в аеропортах України можна на рис. 2, а те,  
як розподілилися місця між українськими авіакомпаніями за кількістю польотів –  
на рис. 3. [1]  
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Рис 2. Рейтинг аеропортів України за кількістю  

злетів та посадок у продовж 2021 року 
 
 

 
Рис 3. Рейтинг українських авіакомпаній за кількістю польотів,  

які виконані у повітряному просторі України у 2021 році 
 
Україна за результатами авіаперевезень у 2021 році увійшла до п’ятірки країн 

Євроконтролю із найкращим відновленням авіатрафіку порівняно з 2019.  
Нормалізація військово-політичної ситуації в Україні, відкриття повітряного 

простору, відбудова об’єктів авіатранспортної інфраструктури, вирішення питання 
технічної оснащеності аеропортів сприятимуть відновленню всіх видів авіаперевезень. 

Кіровоградська область зі своєю давнєю історією, багатою культурною спадщиною 
має привабливе розташування у географічному центрі України із значним науково-
технічним і виробничим потенціалом та розвиненою транспортною інфраструктурою.  

Ще у далекому 1911 році на аероплані «Фарман IV» свою майстерність пілотажу тут 
показує пілот С.І. Уточкін. Він здійснив п’ять польотів два із яких з пасажирами. Слід 
згадати й всесвітньо відомого піонера повітроплавання Л.М. Мацієвича, який народився на 
Кіровоградщині. З того часу небо над Кропивницьким уже ніколи не залишало крилатих 
машин. У 1924 році у місті був створений перший аеродром, який став початком розвитку 
авіації нашого краю. Саме в нашому місті з видатними авіаційними традиціями було 
засновано в 1951 році авіаційне училище льотчиків дальньої авіації, правонаступником 
якого є Льотна академія. 

У 90-х роках аеропорт у нашому місті приймав і відправляв десятки авіарейсів на 
день, і не лише у межах України. Пасажири могли потрапити, наприклад, у Київ, менше 
ніж за годину. І не було такого, щоб літаки літали порожні, щоб хтось говорив про 
нерентабельність аеропорту, сумнівався у необхідності його існування. Потім аеропорт, по 
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суті, став тягарем для міста. Склалося враження, що чиновники перестали розуміти, яка 
користь є для обласного центру від розвиненого авіасполучення. Мова йде, по-перше, про 
мобільність населення регіону, задоволення потреб громадян у швидкому та зручному 
переміщенні, а також приплив туристів до нашого регіону, що має наповнювати місцевий 
бюджет. Нам є що показати гостям, чим їх зацікавити, адже авіація прописалася в небі 
гостинного і прогресивного Кропивницького. 

У багатьох областях регіональні авіаперевізники все частіше стикаються з 
конкуренцією з боку залізничного транспорту. Часто проблема полягає в тому, що 
залізничні перевізники планують хабові перевезення з пересадкою на інші потяги через 
залізничний вокзал у столиці, що значно збільшує час переміщення пасажирів. Тому, навіть 
враховуючи меншу вартість залізничних перевезень, необхідно зазначити, що мобільність, 
гнучкість та часова економія при користуванні авіаційним транспортом залишаються більш 
пріоритетними. 

Створення регіональної авіакомпанії необхідно розглядати в контексті розвитку 
аеропортової мережі, існуючої можливості економічно-вигідного лізингу літаків, а також 
створення нових робочих місць в регіоні. Задля реалізації програми створення нового 
регіонального авіаперевізника потрібно вивчити та врахувати усі встановлені 
законодавством інструменти державної підтримки авіаперевізників та авіатранспортної 
галузі в цілому. 

Висновки. Моніторинг загального стану авіаційних пасажирських перевезень за 
останні роки у цілому в Україні та, безпосередньо, у центральному регіоні підтверджує, що 
держава має достатньо високий авіаційний потенціал, а Кіровоградщина характеризується 
вигідним географічним положенням, сприятливими кліматичними умовами та наявністю 
достатньої ресурсної бази. В даний час аеропорт у Кропивницькому може функціонувати 
та готовий приймати регулярні та чартерні рейси будь-яких авіакомпаній, для яких є 
прийнятними умови аеродрому. Кропивницький – один із небагатьох обласних центрів, що 
не має нині авіасполучення з іншими містами України. Чим швидше запрацює аеропорт у 
Кропивницькому, тим швидше ми позбудемося статусу провінції – містечка, до якого 
швидко дістатися проблематично. Не слід забувати і про те, що аеропорт та авіакомпанія, 
яка буде виконувати регулярні авіаперевезення, забезпечать надходження інвестицій у 
місто та регіон в цілому, адже цей процес безпосередньо залежить й від можливості 
оперативного сполучення з областю. 

 

Список використаних джерел: 
1. Офіційний сайт ДП «Украерорух». Вилучено з: https://uksatse.ua/. 
2. Програма Президента України «Велике будівництво». Вилучено з: https://bigbud.kmu.gov.ua/. 
3. Офіційний сайт Державної авіаційної служби України. Вилучено з: https://avia.gov.ua. 
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ВИБІР ПЕРЕВІЗНИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ, З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ  
 

Анотація. Формування тарифів потребує врахування ступеня ризику виконання перевезення. 

Проаналізовано основні вили транспортних ризиків та можливості їх усунення. Як елемент 

управління ризиками розглянуто відбір критеріїв для вибору перевізника з використанням бально-

рейтингового методу аналізу ієрархій. 

 

 

ВСТУП. Транспортна галузь є однією з фундаментальних основ функціонування 
економіки будь-якої країни світу. Особливості формування ринку транспортних послуг та 
їх тарифів пов’язані з участю різних видів транспорту в перевізному процесі. Слід 
зазначити, що в Україні функціонує мережа усіх видів транспорту: автомобільного, 
залізничного, морського, річкового, повітряного, трубопровідного, які тісно пов'язані між 
собою. 

Серед усіх вантажних тарифів найбільшим ступенем вільності й гнучкості 
відрізняються тарифи на автомобільні перевезення. На міжнародні автомобільні 
перевезення немає твердо встановлених тарифів. Рівень цих тарифів у великій мірі вирішує 
ринкова конкуренція й державне регулювання. На рівень тарифних ставок впливає ступінь 
ризику. Основна передумова підвищення автомобільних тарифів – ріст собівартості 
автомобільних перевезень у результаті підвищення цін на пальне, шини, транспортні 
засоби, їх страхування, зарплату, технічне обслуговування тощо. Транспортний тариф 
залежить від типу транспортного засобу та його завантаженості, виду продукції, умов та 
витрат на транспортування, перевізника, на вибір якого впливає ряд факторів. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Розглянемо детальніше поняття транспортного ризику. Він 
виникає у зв'язку з транспортними операціями, тобто процесом переміщення вантажів і 
людей в просторі, і пов'язаний з можливістю зниження споживчих властивостей вантажів і 
порушенням умов їх переміщення (термін, маршрут, кінцевий пункт тощо). Окремо 
виділимо ризики міжнародних перевезень як сукупність факторів, що загрожують 
процесу міжнародних перевезень і негативно впливають на їх економічний результат.  

Проаналізуємо основні види транспортних ризиків, що виникають при здійсненні 
перевезень, їх причини та можливості усунення. 

На етапі укладання угоди у договорі перевезення передача ризику - набагато 
важливіший момент, ніж передача власності. Існує ризик неправильного визначення 
моменту передачі відповідальності за вантаж у процесі транспортування. Поняття ризику 
розмежовується обов'язками сторін при втраті або ушкодженню товарів у будь-кого в 
певний час. Ризик - ключове поняття в Інкотермс і закладається вже в саме визначення 
доставки - це коли ризик втрати або ушкодження вантажу переходить від продавця до 
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покупця. Проблема розподілу ризику - це головна проблема і продавця і покупця в 
міжнародному договорі перевезення. Наприклад, умова поставки CIF - "Вартість, 
страхування і фрахт" вимагає, щоб продавець узяв на себе митне очищення для експорту 
вантажу, Проте продавець не зобов'язаний очищати товар для імпорту, але ризик втрати 
або ушкодження товарів, а також будь-які додаткові витрати у зв'язку з подіями, що 
виникають після відвантаження товару, переходять з продавця на покупця. Однак CIF не 
може бути задовільною умовою, коли товари передані перевізником, перш ніж вони 
з’явилися на борту судна, наприклад, вантажі в контейнерах, які, як правило, 
доставляються в термінал. При таких обставинах повинні використовуватися правила CIP 
– «Перевезення, страхування і фрахт оплачені до … ». Отже, уміло користуючись 
правилами Інкотермс, можна знизити імовірність виникнення деяких ризиків. 

На етапі підготовки вантажу до перевезення ризики можуть виникнути під час 
пакування, кріплення і розіщення вантажу. Можливим заходом зі скорочення величини 
ризиків на даному етапі є впровадження системи попереднього контролю за пакуванням та 
розміщенням вантажів у тарі. 

На етапі вибору перевізника може виникнути ризик, пов’язаний з пошуком надійного 
та професійного підрядника. Зменшити ризик можливо шляхом впровадження процедур 
ризик-менеджменту на підприємстві, яке залучає аутсорсингові компанії для здійснення 
перевезення вантажу. 

На етапі вибору транспортного засобу доволі часто виникає ризик несвоєчасної 
подачі автомобіля під завантаження, і крім цього, мають місце ризики, пов’язані з 
невідповідністю ТЗ вимогам замовника (наприклад, пошкодження тенту, технічна 
несправність рефрижераторної установки та ін.). або ризики втрат доходу через 
перевезення товарів невідповідним транспортом. Усунути такі ризики можна, 
дотримуючись вимог щодо термінів, місця подачі ТЗ на завантаження та його технічного 
стану, які, як правило, узгоджуються в заявці, що є невід’ємною частиною договору 
транспортно-експедиторського обслуговування, а їх порушення передбачає штрафні 
санкції. 

На етапі підготовки товарно-супровідної та транспортної документації наявність 
помилок, неточностей або відсутність необхідних даних в товарно-транспортній 
документації може викликати ризик значної затримки перевезення, особливо при перетині 
державного кордону, або взагалі поставити під сумнів його здійснення. 

На етапі здійснення митного оформлення вантажів, що є обов'язковим при 
міжнародних перевезеннях вантажів, виникають митні ризики, які пов'язані з несвоєчасною 
сертифікацією товарів; ризики неправильного розрахунку митних платежів, акцизів, ПДВ; 
можливі ризики вибору транспортного засобу, що не відповідає вимогам Митної конвенції 
TIR;  ризики затримки автомобіля на час перевірки митною службою поданих декларантом 
документів, у тому числі транспортних засобів - джерелом таких ризиків є некомпетентні 
дії декларанта або брокера при здійсненні митного оформлення вантажів. 

На етапі власне перевезення можуть виникати ризики пошкодження, часткової або 
повної втрати вантажу через ДТП, ризики недотримання термінів доставки вантажу 
внаслідок форс-мажорних обставин або дорожніх умов. Факторами ризику можуть 
виступати небезпечне та нестабільне становище в регіонах (перевезення по тимчасово 
окупованій території України), несприятливі погодні умови, несправність ТЗ; незначний 
досвід та інформованість водія про особливості перевезення конкретного вантажу за 
певним маршрутом чи місцевістю.   

Незалежно від того, на якому етапі перевезення виникають ризики або що є їх 
джерелом, головним для організатора перевезення є необхідність мінімізації можливого 
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збитку, який вони можуть нанести, та зниження транспортного тарифу. Цього можна 
досягти завдяки злагодженій роботі учасників транспортного процесу, кількісним методам 
аналізу оцінки і прогнозуванню, грамотним управлінським рішенням, що нівелюють, 
знижують ризики приздійчненні міжнародних перевезень. 

Для зниження ризиків використовують різні підходи, як то:  
− технічні методи, які засновані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад 

система протипожежного контролю;  
− гарантійні методи, такі як страхування, застава, неустойка (штраф, пеня), гарантія, 

завдаток тощо;  
− організаційно-економічні методи, що спрямовані на попередження і компенсацію 

втрат від ризиків у випадках виникнення несприятливих обставин, Найбільш поширені 
організаційно-економічні метода зниження ризику: 

• розподіл ризику між учасниками перевезень, коли кожен учасник виконує 
запланований обсяг робіт і несе відповідну частку ризику у разі невиконання перевезенння; 

• страхування як відшкодування страховиками втрат при виникненні страхових 
випадків із спеціальних страхових фондів, які формуються за рахунок страхових внесків, 
що виплачуються страхувальниками) 

• резервування коштів на покриття непередбачених витрат, що дозволяє 
компенсувати ризик і збої, що виникають у процесі виконання перевезенння. 

У нормативно-правових документах, що розроблені для управління ризиками у 
транспортних процесах, дано означення ризиків та їх прийнятних рівнів. Наведено деякі з 
них. 

Нормування ризиків є спеціально організованою нормативно-правовою діяльністю з 
розроблення і затвердження норм техногенної та природної безпеки, правил і регламентів 
господарської діяльності, зокрема, і в транспортній галузі, які визначаються на підставі 
значень ризику в межах прийнятних значень. Прийнятний рівень ризику – це ризик, 
менший або такий, що дорівнює гранично допустимому, мінімальний – рівень ризику, 
нижче від якого подальше зменшення ризику є економічно недоцільним. Питання про 
рівень допустимого або прийнятного ризику – найважливіше у прийнятті рішень. Ризик, 
значення якого менше або дорівнює мінімальному, вважається абсолютно прийнятним. 
Тобто будь-яка діяльність із таким низьким значенням ризику є прийнятною і не потребує 
жодних додаткових зусиль для його зниження, а отже, може не контролюватися 
відповідними наглядовими органами. Ризик, значення якого більше за граничнодопустиме, 
вважають абсолютно неприйнятним. 

Основними нормативно-правовими документами України, що стосуються 
визначення ризиків та їх прийнятних рівнів, є Закон України «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування 
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, Методика визначення ризиків та їх прийнятних 
рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

Також існує низка міжнародних стандартів щодо управління ризиками. Пріоритетним 
є застосування ризик-менеджменту у всій структурі організації на всіх етапах її розвитку. 
Ризик-менеджмент – система понять і виконання управлінських рішень, спрямованих на 
зменшення впливу наслідків реалізації ризиків на діяльність організації. Серед них можна 
виділити IES ISO 31010: 2009 Risk management – Risk assessment techniques – є 
керівництвом з управління ризиками та вибору методів оцінки ризиків залежно від етапу 
розвитку проекту або від типу аналізу [1].  

Сучасні методи аналізу ризиків на транспорті представлено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Методи аналізу ризиків на транспорті 
 

Стосовно міжнародних перевезень ризик можна позначити як негативний вплив 
зовнішнього або внутрішнього середовища на процес перевезення, яке може призвести до 
ушкодження чи втрати вантажу, поломки транспорту, інших подій, які можуть не 
дозволити оператору виконати умови договору міжнародного перевезення і можуть 
спричинити фінансові втрати. Об'єктом ризику в міжнародних перевезеннях може 
виступати не лише вантаж, що перевозиться, але і транспортні засоби, і персонал, що бере 
участь в перевізному процесі. Управління ризиками проявляється у вигляді 
взаємопов’язаних етапів підготовки, прийняття, організації, виконання управлінських 
рішень, дотримання технологічного процесу та складається з послідовних  етапів.  

Важливим етапом є вибір перевізника, що здійснюється за певними критеріями [2]. 
До прикладу для вибору запропонуємо сім критеріїв, а саме: вартість, термін доставки, 
наявність додаткових послуг, складність замовлення транспортування, гнучкість схем 
маршрутизації, регулярність відправок, надійність перевізника (фінансова стійкість).  

Для відбору найбільш значущих критеріїв скористаємось методом аналізу ієрархій 
(МАІ). Це структурований метод організації та аналізу складних рішень, розроблений 
Т. Сааті в 1970-х роках для підтримки прийняття рішень шляхом ієрархічної композиції 
задання та рейтингування альтернативних рішень. Вкажемо основні етапи МАІ:  

1 – Побудова ієрархічної структури задачі; 
2 – Визначення пріоритетів елементів ієрархічної структури; 
3 – Знаходження вектору пріоритетів;  
4 – Оцінка узгодженості (однорідності) суджень експертів;  
5 – Ієрархічнй синтез (для зважування власних векторів матриці попарних порівнянь 

альтернатив). 
Нехай потрібно за допомогою методу МАІ відібрати чотири критерії із семи 

запропонованих [3]. Порівняємо попарно критерії по мірі важливості із складанням 
відповідної таблиці-матриці. Елементом матриці Аij буде інтенсивність прояву елементу i 
відносно елементу j, що оцінюється за шкалою від 1 до 9, де сенс оцінок такий: 

− дуже сильна перевага - 9; 
− сильна перевага - 7; 
− значна перевага - 5; 
− помірна перевага - 3; 
− однакова важливість - 1; 
− проміжними значеннями є оцінки 2, 4, 6, 8. 
Сформуємо матрицю попарних порівнянь (табл. 1), де важливіший елемент з 

порівнюваних визначається цілим числом, менш важливий - зворотним числом (дробовим). 

Детерміновані Комбіновані 

Імовірнісно-статистичні В умовах нечіткої природи 

Статистичні Нечіткі Імовірнісні 

Імовірнісно –  
теоретичні 

Нейромережеві Імовірнісно –  
еврістичні 

Методи аналізу ризиків на транспорті 
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Таблиця 1 

Матриця попарних порівнянь критеріїв вибору перевізника 
Критерій Вартість Термін 

поставки 
Фінансова 
стійкість Гнучкість Складність 

замовлення 
Регулярність 

відправок 
Додаткові 
послуги 

Вартість 1 1 2 3 3 4 5 
Термін постачання 1 1 2 3 3 4 4 
Фінансова стійкість 1/3 1/2 1 1 2 3 4 
Гнучкість маршрутизації 1/3 1/3 1 1 2 3 4 
Складність замовлення 1/3 1/3 1/2 1/2 1 2 5 
Регулярність відправок 1/4 1/4 1/3 1/3 1/2 1 4 
Додаткові послуги 1/5 1/4 1/4 1/4 1/5 1/4 1 

 
Обчислимо головний власний вектор пріоритетів W. Для цього знайдемо суму  

елементів W s  кожного рядка, а потім суму S усіх елементів: 
19 
18 
12 

Ws = 11,667 
9,667 
6,667 
2,4 

𝑆 = 19 + 18 + 12 + 11,667 + 9,667 + 6,667 + 2,4 = 79,4. 

Нормалізуючи W s  за допомогою ділення кожної з координат на величину   S, 
отримаємо значення головного власного вектору W: 

0,239 
0,227 
0,151 

W = 0,147 
0,122 
0,084 
0,0302 

Далі знайдемо максимальне власне значення λmax. Для цього підсумуємо значення 
кожного стовпця Еj і помножимо на відповідний компонент головного власного вектору: 

𝜆 max = ∑Е1 × 𝑊1 + ∑Е2 × 𝑊2 + … + ∑𝐸n × 𝑊n                               (1) 

Отже, λmax = 11,793. 
Потім необхідно оцінити степінь узгодженості суджень експертів. Для цього 

використовуємо індекс узгодженості ІУ за формулою (2): 

.8,0
17

7793,11

;
1

max

=
−

−
=

−

−

−
=

ІУ

nде

n

n
ІУ

критеріїв.заданихкількість



            (2) 

Для оцінки узгодженості суджень використовуємо формулу (3): 

.
іоМ

ІУ
УС =         (3) 

де Міо – середнє значення індексу однорідності, що грунтується на 
експериментальних даних та є табличною величиною, представленою в табл. 2. 
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Таблиця 3.2 

Середнє значення індексу однорідності 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Міо 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 
 
Визначимо узгодженість суджень УС:   

.,
,

, 60
321
80
==УС

 

Проведемо ієрархічний синтез, послідовно визначаючи вектор пріоритетів 
альтернатив W в напрямі від нижніх до верхніх рівнів. Оскільки верхній рівень дорівнює 
одиниці, синтез матиме вигляд: 

0,239              0,239 
0,227              0,227 
0,151  * (1) = 0,151 
0,147              0,147 
0,122              0,122 
0,084              0,084 
0,0302            0,0302 

Максимальним елементом в цій матриці є 0,239, що відповідає показнику "вартість". 
Далі йдуть "термін постачання", "фінансова стійкість перевізника" і "гнучкість схем 
маршрутизації перевезень". Саме ці чотири критерії, визначені за методом аналізу ієрархій, 
гратимуть роль при виборі перевізника. 

Висновки з теми дослідження. Представлений метод оцінювання найбільш 
значущих критеріїв вибору перевізника переду́є самій процедурі вибору перевізника з ряду 
можливих претендентів і є одним із важливих етапів транспортування вантажу. Вдалий 
вибір перевізника є гарантією успіху підприємства, зайнятого у сфері міжнародних 
перевезень. Тому аналітичний науковий підхід до вирішення задачі вибору має полягати в 
удосконаленні існуючих та розробці нових перспективних методів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО 
ПОВІТРЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Проблема забруднення атмосферного повітря є однією з найсерйозніших глобальних 
проблем, з якими зіткнулося людство. Небезпека забруднення атмосфери - не тільки в тому, 
що в чисте повітря потрапляють шкідливі речовини, згубні для живих організмів, але і в 
зміні клімату Землі, що викликається забрудненнями. Забруднення повітря (атмосфери) у 
результаті діяльності людей привело до того, що за останні 200 років концентрація 
двоокису вуглецю зросла майже на 30%. Тим не менш, людство продовжує активно 
спалювати викопне паливо та знищувати ліси. Процес настільки масштабний, що 
призводить до глобальних екологічних проблем. Забруднення повітря відбувається і 
внаслідок інших видів людської діяльності. Спалювання палива на морських суднах та 
теплових електростанціях супроводжується викидом двоокису сірки. З вихлопними газами 
автомобілів у повітря надходять оксиди азоту. При неповному згорянні палива утворюється 
чадний газ. Крім того, не слід забувати і про дрібнодисперсні тверді забруднювачі, такі як 
кіптяву і пил. Серйозність екологічних проблем, пов'язаних із забрудненням атмосфери, 
ілюструють прості але жахливі статистичні дані, через це щороку гинуть щонайменше 
7 млн людей. 

Морські судна здавна є злісними забруднювачами атмосфери, і на те є ряд причин. 
По-перше, це пов'язано з тим, що суднові двигуни є потужними та споживають величезну 
кількість палива. По-друге, це паливо - мазут, дешеве пальне з високим вмістом сірки, що 
є, по суті, відходами нафтопереробки. А по-третє, морські судна слабо або зовсім не 
обладнані системами очищення вихлопних газів, оскільки цій проблемі досі не приділялося 
належної уваги і головна шкода - це тверді частинки. 

Дослідження проведені німецькими вченими за допомогою комп'ютерного 
моделювання, які поставили за мету вивчити як вихлопні гази суден розподіляються в 
атмосфері над акваторією морів та прибережних територій. Особливу увагу ми приділяли 
викиду твердих частинок. Необхідні для розрахунків дані збиралися протягом усього року. 
Було враховано кожне судно, що переміщалося в Північному морі, час його виходу з порту 
відправлення та час прибуття до порту призначення, а потім розраховувалися викиди, 
виходячи з витрат палива. Отримані дані задавалися в модель, яка відбиває як поширення 
цих викидів в атмосфері, так і їх вплив на її хімічний склад. Виявилося, що оксиди азоту та 
двоокис сірки концентруються, насамперед, у безпосередній близькості від джерел викидів 
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https://orcid.org/0000-0003-2388-645X
https://orcid.org/0000-0001-7803-978X
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і накопичуються вздовж судноплавних маршрутів. Тобто їх вплив на навколишнє 
середовище має більш менш локальний характер. А ось дрібнодисперсний пил поводиться 
інакше. У балтійських державах таких як Данія і північна Німеччина в прибережній смузі 
шириною до 300 кілометрів головним фактором негативного впливу суднових вихлопів на 
навколишнє середовище були саме тверді частинки. Вони забруднюють атмосферу на 
набагато більших територіях, ніж інші інгредієнти. 

Слід мати на увазі, що дрібнодисперсний пил небезпечний для здоров‘я в будь-якій 
концентрації. Іншими словами, тверді частинки шкідливі, якщо їх вміст не перевищує 
гранично допустимі значення. Враховуючи те положення, яке склалося на морському 
узбережжі, де судна, що проходять, віддалені від берега, то можна припустити, які 
масштаби забруднення будуть уздовж берегів великих судноплавних річок на кшталт 
Дунаю, Ельби або Рейну, де баржі, пороми і річкові судна курсують з високою частотою. 
Утім, вчені вже сьогодні схильні вважати, що в деяких портових містах рівень забруднення 
атмосфери судновими вихлопними газами є дуже високим. У цьому випадку доведеться 
вживати невідкладних заходів у найближчому майбутньому. 

Деякі експерти бачать панацею у відмові від мазуту з високим вмістом сірки та 
переході на якісніше дизельне паливо, що містить менше сірки. Але тут є свої складнощі, 
хоч і вважається, що такий перехід є кроком у вірному напрямку, він не стане остаточним 
вирішенням проблеми. Адже якщо всі судна перейдуть на дизельне паливо, то попит на 
нього підвищиться, а нафтопереробні заводи мають обмежені виробничі потужності, що 
незмінно призведе до зростання цін. І в цих умовах стане рентабельніше повернутися до 
мазуту, але вже попередньо обладнавши судна скруберами, тобто системами очищення 
вихлопних газів. Звичайно, це вимагатиме значних додаткових витрат (ціна одного 
комплекту такого обладнання може сягати 2-3 мільйонів доларів), але вони можуть швидко 
окупитись. Скрубери, засновані на тому ж принципі, який використовується у фільтрах 
багатьох заводів та електростанцій, розташованих на морському узбережжі. У цих фільтрах 
гази очищаються морською водою. В результаті система видаляє з вихлопних газів 
практично весь двоокис сірки і приблизно 80 відсотків твердих частинок. 

Принцип роботи фільтра у тому, щоб пропускати вихлопні гази суднового двигуна 
крізь забортну морську воду. Морська вода містить солі кальцію, які практично 
нейтралізують двоокис сірки. Сірка при цьому зв'язується, утворюючи сульфат кальцію – 
простіше кажучи, гіпс. Використана вода скидається назад в океан без будь-яких 
негативних наслідків для навколишнього середовища, адже морська вода спочатку містить 
сульфат кальцію, і фільтрація вихлопних газів суднового двигуна не може суттєво 
вплинути на його природну концентрацію. Втім, вчені пропонують інші рецепти. 
Наприклад, зниження емісії шкідливих речовин шляхом зміни нинішньої системи 
енергопостачання суден, що стоять у порту біля причалу. Адже сьогодні для цього часом 
використовуються все ті ж суднові дизель генератори, і працюють вони цілодобово 
безперервно. Адже можна подавати електричне живлення з берега. Але головне, настав час 
впроваджувати альтернативні суднові види палива, наприклад, природний газ, що, як 
показує практика, має дуже помітний позитивний ефект. 
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ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ ВІДГУК  
ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ 

 
Розглянемо низькочастотний діелектричний відгук пористого середовища на 

прикладене зовнішнє електричне поле. В [1] наведено загальноприйнятий геометричний 
опис простору пор, але при цьому виникають два питання: 

• Яким чином геометрична інформація, що міститься у ( )  та ( )  
( ( ) – розподіл локальної пористості, а ( )  – ймовірність локальної перколяції), 
виражається через ефективну комплексну діелектричну сталу ( )~ , що залежить від 
частоти  ? Будемо називати це прямою задачею. 

• Яку геометричну інформацію можна отримати з вимірювань частотно-залежної 
діелектричної сталої? Це питання становить так звану обернену задачу. 

Зручним засобом вивчення цих питань в першому наближенні є стандартна теорія 
ефективного середовища (наближення Бруггемана та його узагальнення [2]). Розглянемо 
розбиття пористого середовища на комірки розміром  . Нехай 1  та 2  є комплексні 
частотно-залежні діелектричні сталі складових матеріалів, тобто матриці породи та води 
(або сольового розчину) у порах відповідно. В силу статистичної незалежності комірок 
можна застосувати стандартну однокоміркову теорію ефективного середовища і записати 
рівняння самоузгодженості для ефективної діелектричної сталої ( )~  у вигляді 
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де ( )G;,; 21  loc  є локальна ефективна діелектрична стала, що залежить від 

складових матеріалів  та , а також від локальної геометрії G. Інтегрування 

здійснюється по простору   можливих локальних геометрій G, а міра ймовірності ( )Gd  

на   дає повний опис статистичної геометрії простору пор. 
 

Повний геометричний опис типу ( )Gd  є невідомим і ми використовуватимемо 
наближений опис за допомогою розподілу локальної пористості ( )  та ймовірності 
локальної перколяції ( ) . Це передбачає, що локальні ефективні діелектричні сталі 

( )G;,; 21  loc  треба одночасно замінити деякою наближеною ефективною локальною 
сталою ( ) ;~ , що залежить від локальної пористості  , як єдиної геометричної величини. 
Надалі з метою скорочення ми опускаємо залежність від ,  та індекс “loc”.  

За цих спрощень отримуємо більш просте рівняння,  
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де ( ) ;)2(
l

 та ( ) ;)1(
l

 є локальні ефективні діелектричні сталі. Індекс 2 

використовується для провідних (перколюючих) локальних геометрій, а індекс 1 – для 
блокуючих (неперколюючих) комірок. 

 

Розглянемо тепер більш детально знаходження величин ( ) ),(;)2(  Cl   та 
( ) ),(;)1(  Bl  . Будемо вважати, що кожна комірка пористого середовища є 

гетерогенною системою статистичного типу, причому як порода, так і пори являють собою 
сукупності частинок еліпсоїдальної форми хаотично розподілені в просторі комірки. Для 
непровідних комірок величина  при малій концентрації провідної фракції (пор) 
може бути розрахована в наближенні Максвелл-Гарнетта [3], де матрицею є діелектрик з 
діелектричною функцією , а пори заповнені речовиною з діелектричною функцією )(2   
(вода або сольовий розчин). В цьому випадку для розрахунку  при  маємо: 
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де  і 2L  - відповідно коефіцієнти деполяризації вздовж великої піввісі для 

витягнутих еліпсоїдів обертання частинок породи та пор [4]. Аналогічно, для випадку 
1→  маємо: 
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Знання цих величин дозволяє розрахувати ефективну діелектричну проникність 
пористого середовища )(~  . Використовуючи співвідношення  

(1–4), отримуємо: 
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    (5) 

Рівняння (5) з математичної точки зору є складним інтегральним рівнянням, що 
містить п’ять різних функцій. Середні локальні діелектричні властивості  і  та  і 2L  
вважаються відомими.  

Висновки. В моделі локальної пористості та в наближенні ефективного середовища 
для пористого середовища одержано інтегральне рівняння Фредгольма  першого роду для 
розрахунку )(~   таких середовищ. Якщо ( ) ;C  та ( ) ;B  відомі, тоді рівняння (5) може 
бути записане у вигляді ( ) 0~ = F .  
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DEMOGRAPHIC BURDEN CHANGES  
FORECASTING IN UKRAINE  

 
The population of working age is predominantly economically active. It carries a 

demographic burden from two other groups of population: children and persons older than 
working age. An increase in the demographic burden means that the state must bear large costs to 
support and provide social services needed by children and the elderly. 

In addition to the term “demographic burden”, various publications also use the terms “age 
dependency” or “dependency ratio”, which have the same meaning. For example, “the dependency 
ratio relates the number of children (0-14 years old) and older persons (65 years or over) to the 
working-age population (15-64 years old)”. [1] The magnitude of the demographic burden in a 
particular country can be ascribed to a combination of factors that have been in the past: the birth 
rate, the population of reproductive age, the mortality rate of people of different ages, and 
migration processes. 

The dependency ratio feature is as follows: the greater the demographic burden caused by 
the young population (the so-called “youth dependency ratio”), the better the country's potential 
for future labor force replenishment. The increased demographic burden caused by the older 
population (the so-called “old-age dependency ratio”) means additional costs for the maintenance 
of these people. It is advisable to consider the youth dependency ratio (hereinafter referred to as 
YDR) and the old-age dependency ratio (hereinafter referred to as OADR) separately. Due to the 
inertia of demographic processes, changes in the demographic burden occur gradually. However, 
current processes caused by increased mortality from the coronavirus disease pandemic, increased 
labor mobility, forced migration due to military conflicts, and other factors are causing more rapid 
changes in the demographic burden. To make reasonable decisions regarding social and economic 
development, it is necessary to rely on the analysis of trends in demographic burden changes and 
the results of its forecasting for the future.  

Official statistical data and scientific publications concerning the analysis of the population 
structure are used for forecasting. Calculations are performed according to the method based on 
the analysis of the population change factor [2]. 

Trends in demographic burden in Ukraine are determined by data on the number of relevant 
age groups in the past. Data on the population of three age groups (children, population of working 
age, and people over this age) in Ukraine are summarized in Table 1. 

 
Table 1  

The number of three age groups of the population in Ukraine  
for the period 2001-2021 (with an interval of 5 years), thousand people 

Age groups Years 
2001 2006 2011 2016 2021  

Under 15 years old 8,053.8 6,702.1 6,562.9 6,494.3 6,279.8 
15-64 years old 33,696.2 32,576.9 31,985.4 29,327.7 27,927.7 
65 years or over  6,912.4 7,508.8 7,157.8 6,768.9 7,211.2 
Total  48,662.4 46,787.8 45,706.1 42,590.9 41,418.7 

Source: summarized as per the State Statistics Service of Ukraine 
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A negative trend is a decrease in the share of the young population under the age of 15 years. 
This is a threatening phenomenon regarding population reproduction and the future replenishment 
of the working population cohort in Ukraine. 

Based on the generalized data, YDR (caused by the young population 0-14 years old), 
OADR (caused by the population 65 years or over), and the total demographic burden per 
1000 people of working age (15-64 full years old) were determined. The results are shown in 
Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. The calculations results of the demographic burden in Ukraine,  

people per 1000 people of working age 
 

The total demographic burden in Ukraine has increased from 444 per 1,000 working-age 
people in 2001 to 483 per 1,000 working-age people in 2021. Similar calculations were performed 
separately for the population living in cities and rural areas. The generalized calculations results 
as of 2021 are given in Table 2. 

 
Table 2 

Demographic burden in Ukraine as of 2021, in particular,  
urban and rural population (per 1000 people of working age) 

Demographic burden Population geography 
Total  Urban  Rural  

YDR 225 213 253 
OADR 258 255 265 
Total demographic burden 483 468 518 

Source: calculated by the author 

 
In Ukraine, YDR in rural areas is significantly higher than in urban areas. This can be 

explained by the relatively higher birth rate of the rural population. In both urban and rural areas, 
OADR is higher than YDR, which is due to a generally low past birth rate and, accordingly, a 
small number of children under the age of 15 years. 

Forecast calculations cover the analysis of changes in the number of age groups. The change 
factors are determined by the population ratio in adjacent 5-year cohorts. If the factor value for a 
given age group is less than 1, it indicates a decrease in its number, and if the factor value is more 
than 1, it means an increase in the number. The population forecast in the first age group  
(0-4 full years old) considers the change in the population of reproductive age. 

Based on the obtained values of the population change factors, the forecast population is 
calculated in each age group for 5 years, starting from the second. To do this, the population of 
the previous age cohort 5 years ago is multiplied by the change factor in the number of this age 
cohort. The population forecast in the first age group (0-4 full years old) considers the change in 
the population of the most reproductive age. The forecast results obtained make it possible to 
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calculate the expected changes in the demographic burden in Ukraine (Table 3). 
 

Table 3 

Current state and forecast changes for a 10-year period of the age structure of the 
population and demographic burden in Ukraine, in particular for cities and rural areas 

Indicators Country in total Cities Rural areas 
2021 2026 2031 2021 2026 2031 2021 2026 2031 

Population share aged under 15 years old 15.2% 13.8% 11.7% 14.5% 13.0% 10.8% 16.7% 15.7% 13.8% 
Population share aged 15-64 years old 67.4% 67.8% 67.7% 68.1% 68.2% 68.0% 65.8% 66.8% 67.0% 

Population share 65 years or over 17.4% 18.4% 20.6% 17.4% 18.8% 21.2% 17.5% 17.5% 19.2% 
Demographic burden, per 1000 persons of 
working age 483 475 476 468 466 470 518 498 492 

Source: calculated by the author 

 
In Ukraine, as a whole, the demographic burden will slightly decrease (from 483 in 2021 to 

476 in 2031). In particular, for the rural population (from 518 in 2021 to 492 in 2031), and the 
urban population the demographic burden will practically not change; it will amount to no more 
than 470 per 1,000 people of working age. Changes in the demographic burden will be driven by 
a decrease in the share of young people (aged under 15) and an increase in the share of old people 
aged 65 years or over) in both urban and rural areas. 

The direction of further research will be forecasting changes in the structure of the 
population of Ukraine caused by the forced migration of a part of the Ukrainian population to 
other countries, including Poland, connected with the military aggression of the Russian 
Federation against Ukraine. 

 

References: 
1. DESA. (2007) Dependency Ratio. The United Nations Department of Economic and Social Affairs. 

https://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/demographics/dependency_
ratio.pdf. 

2. Matviishyn, Ye. & Dziurakh, Yu. (2021) Forecasting Demographic Changes on Rural Areas in the 
Regions of Ukraine. Agrarian Economy, 14(1-2), 91-102. https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-
02.091. 
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СОЦІАЛЬНИЙ СТРЕС ТА ЙОГО СПЕЦИФІКА 
 

У сучасному суспільстві життя і діяльність людини безперервно піддаються  
впливу різноманітних факторів (соціальних, екологічних, економічних тощо), котрі 
характеризуються перенапруженням фізичних і психологічних функцій та виникненням 
негативних емоцій. Перераховані симптоми характеризують стан стресу. Життя сучасної 
людини піддається впливу різних стресорів, що призводять до стану психічного 
напруження і негативно відбиваються на здоров'ї та соціальних взаємодіях. 

Вивчення стресу пов’язане з іменем Ганса Сельє, котрий створив Інститут стресу у 
1976 році з філіалами у багатьох країнах світу. Діяльність цього інституту була направлена, 
в першу чергу, на вивчення синдрому біологічного стресу. Дослідження соціального стресу 
розпочалися ще у 1960-1970-х рр. Однак при наявності досить великої кількості 
досліджень, присвячених окремим аспектам соціального стресу, практично відсутнє єдине 
розуміння сутності цього феномена, його функцій, не визначений спектр стресорів, що 
провокують його виникнення. До цього часу використовуються різні, близькі за змістом 
терміни, що позначають вказаний феномен («психосоціальний стрес», «соціально-
психологічний стрес», «стрес у суспільстві» тощо). 

Варто зауважити, що у науковій літературі виокремлюють два основних підходи 
щодо розуміння поняття «стрес» і функцій які він виконує. Перший підхід виходить з 
уявлення про стрес як про фактор, що створює навантаження та виснажує адаптаційні 
можливості особистості. Інтенсивність переживання соціального стресу впливає 
самоприйняття і емоційну комфортність особистості. Зазначимо, що негативні зміни 
самосвідомості, самоприйняття зафіксовані у людей, які пережили різні види стресу і є 
найважливішими симптомами посттравматичного стресового розладу. Другий підхід 
виходить з уявлення про позитивні функції стресу. У літературі накопичені дані про те, що 
переживання стресу дозволяє особистості мобілізувати ресурси для активної відповіді на 
виклики середовища. 

Здебільшого стрес визначають як сукупність неспецифічних адаптаційних 
(нормальних) реакцій організму на вплив різних несприятливих чинників-стресорів 
(фізичних, соціальних, психологічних тощо), що порушують гомеостаз, а також 
відповідний стан нервової системи організму (або організму в цілому). 

Більш узагальнене визначення сформулював американський вчений Х. Каплан 
наприкінці 1990-х. У своїй вступній статті до збірки робіт, присвячених психосоціальному 
стресу, він зазначив, що психосоціальний стрес має соціальне походження, обумовленість 
і проявляється у ситуаціях соціальної взаємодії. Серед причин психосоціального стресу 
вчений перерахував, наприклад, рольову напругу, негативні соціальні події (перевороти, 
війни), критичні життєві ситуації, усвідомлення чи передбачення власної чи колективної 
неуспішності [1]. 

Спираючись на данні досліджень розрізняють декілька видів стресу. Фізичний стрес 
– реакція організму на фізичні чинники стресу, такі як робота, шум, холод, хвороби, фізичні 
навантаження, неправильний спосіб життя, куріння, малорухливий спосіб життя, 
зловживання алкоголем, дефіцит сну, все це завдає організму значний стрес. Емоційний 
стрес – емоційні процеси, які супроводжують стрес, і ведуть до несприятливих змін в 
організмі. Під час стресу, саме емоційна реакція найшвидше проявляється, активізуючи 
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вегетативну нервову систему і її ендокринне забезпечення. Психологічний – переважає 
когнітивна складова (аналіз ситуації, оцінка наявних ресурсів, побудова прогнозу 
подальших подій тощо). Професійний стрес – напруженні ситуації у професійній 
діяльності. Соціальний стрес – переживання критичних життєвих ситуацій, багато з яких є 
по-справжньому драматичними (втрата близьких, соціальні кризи, розлучення). Сучасні 
дослідники відносять до найбільш небезпечних саме соціальний стрес, оскільки він є 
загрозою фізичному, психічному та психологічному здоров’ю. 

Соціальний стрес пов'язаний із напруженнями соціальних ролей, змінами соціального 
статусу та порушеннями соціальної ідентичності. При соціальному стресі впливу 
середовища можуть піддаватися як індивіди, і соціальні групи. 

Зокрема, А. М. Меллер-Леймкюллер використовує поняття «стрес у суспільстві» та 
розглядає розлади, пов'язані зі стресом. Серед причин стресу у суспільстві він називає 
інтенсивні економічні та соціальні зміни, що призводять до втрати соціального статусу та 
порушення соціальної ідентичності у значної частини населення, а також війни та пов'язані 
з ними міграції. 

За аналогією із загальними концепціями стресу стадіями соціального стресу є: 
1) когнітивна та емоційна оцінка взаємодії із соціальним середовищем; 
2) вироблення стратегій індивідуального поведінки, результатом яких є соціальна 

адаптація чи дезадаптація; 
3) якщо як соціальні агенти виступають групи, то можлива стадія групового впливу, 

спрямованого на зміну соціального середовища. 
У виникненні та подоланні стресу велику роль відіграють соціальні чинники. 

Соціальні аспекти подолання стресу виявляються через соціальну інтеграцію та соціальну 
підтримку, які позитивно впливають на благополуччя людини, забезпечуючи їй почуття 
безпеки. Люди, які мають високий рівень соціальної підтримки, мають набагато менше 
проблем із психосоматичним здоров'ям незалежно від впливу стресорів, ніж ті, хто 
стикається з труднощами у сприйнятті та прийнятті соціальної підтримки. 

Специфіка соціального стресу полягає у локалізації в системах соціальної поведінки, 
взаємодії і т. ін. Він тісно переплітається зі сферою міжособистісних відносин і соціальним 
середовищем в цілому, набуваючи в останньому випадку визначення «стресу соціальних 
змін». Виділяють три основні рівні, на яких сприймається соціальний стрес: мікро-, мезо- і 
макрорівень [2]. Мікрорівень відноситься до впливу на особистісному рівні (розлучення - 
дискретний стресор, дискримінація - хронічний стресор). Саме на мікрорівні найчастіше 
реалізується такий вид стресора, як щоденні неприємності. Вони можуть набути характеру 
хронічних стресорів. Мезорівень займає проміжне положення між рівнем сім'ї, соціальних 
груп, в яких індивід інтегрований, і спільнотами які мають соціальні кордони (локальні 
спільноти). До стрес-факторів на мезорівні можна віднести несприятливу криміногенну 
обстановку в районі або стихійне лихо. У такому випадку перший стресор носить скоріше 
хронічний характер, а другий - більш дискретний. Макрорівень відноситься до сфери 
великих політичних утворень, таких як держави і нації. На цьому рівні діють стресори 
пов'язані з більшою системою, включаючи економічні спади і кризи на національному 
рівні, великі теракти [4]. 

Соціокультурні концепції стресу розглядають приналежність до тієї або іншої 
соціальної групи, рівень і спосіб життя, властиві країні або району проживання. 
Медіаторами стресу стають більш низький соціальний та освітній статус, рівень зайнятості, 
ексклюзія, якість медичного обслуговування, традиції сімейного життя, можливості 
сформувати високу самооцінку. Специфічним стресом для західної культури є стрес 
досягнення, пов'язаний з уявленням про те, що людина обов'язково повинна домогтися 
соціального визнання і успіху. Існує і специфіка поширення соціального стресу. Стресором 
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не обов'язково стає ситуація, що надає пряме негативний вплив на людину. Стрес може 
виникати через взаємодію з соціальним середовищем і подальшу проекцію проблем на 
самого себе. Так, зростає страх людей стати жертвами злочину після злочинного акту, 
скоєного над кимось із їхнього соціального оточення, а транслюються через ЗМІ негативні 
фінансові новини намагаються викликати страх за особисті економічні перспективи. Стрес 
часто не обмежується однією людиною, а накладається на оточуючих його людей. 
Наприклад, родичі важкохворих людей також відчувають стрес. Напруга, що відчувається 
ними може бути пов'язана з тим, що необхідність догляду за хворим відсуває на другий 
план виконання інших соціальних ролей, негативно впливає на інші сфери життя [4]. 

Необхідно визначити коло стресорів, які викликають виникнення соціального стресу, 
розробити їх класифікацію. На основі аналізу результатів наявних в науці емпіричних 
досліджень ми виділили такі основні групи соціальних стресорів: 

1. Стресори пов'язані з макросоціальними подіями і умовами життя (політичні, 
економічні, соціальні умови життя, інтенсивні соціальні зміни та ін.); 

2. Стресори пов'язані зі зміною соціального статусу людини, входженням в нові для 
нього соціальні групи, освоєнням їх норм і цінностей; ці стресори запускають процес 
адаптації особистості до соціальної групи, її пристосування до неї; 

3. Стресори пов'язані з підтриманням сім'ї, її вимогами до особистості та проблемами 
функціонування; 

4. Стресори пов'язані з діяльністю (професійною та навчальною), її вимогами до 
особистості, а також відносинами в процесі діяльності; 

5. Стресори пов'язані з переробкою інформації, її невизначеністю, складністю, 
великою кількістю або недостатністю, недостовірність, в тому числі зі сприйняттям 
інформації зі ЗМІ; 

6. Стресори, пов'язані з проживанням у великих містах, з інтенсивною взаємодією з 
людьми, в тому числі контактами з незнайомими людьми; 

7. Стресори, пов'язані з війнами, участю в бойових діях, вимушеними переселеннями; 
8. Стресори, пов'язані з міграцією та еміграцією, 
9. Стресори, пов'язані з терористичною і кримінальною загрозами, 
10. Стресори, пов'язані з антропогенним впливом на природу, екологічними та 

техногенними катастрофами; 
11. Стресори, пов'язані з проблемами досягнень і самореалізації особистості, 

труднощами реалізації своїх здібностей і прагнень.  
Зазначений перелік не претендує на повноту і завершеність, але може стати основою 

для подальшого осмислення проблеми [3, С. 20-21]. 
Соціальний стрес, на нашу думку, також відіграє адаптивну роль у взаємодії 

особистості і соціального середовища. На наш погляд, можна виділити наступні його 
функції: 

1) соціальний стрес дозволяє особистості дати узагальнену емоційну оцінку своєї 
взаємодії з соціальним середовищем; 

2) соціальний стрес індукує вироблення індивідуальної поведінки, спрямованої на 
оптимізацію своєї взаємодії з соціальним середовищем; 

3) соціальний стрес може мобілізувати людину (і групи людей) на формування 
громадської і політичної активності, спрямованої на зміну групової взаємодії, на 
поліпшення соціальної ситуації. 

Відзначимо, що остання функція істотно відрізняє соціальний стрес від інших видів 
стресу. 

Отже, соціальний стрес - психологічне перенапруження пов’язане з необхідністю 
соціальної адаптації, пристосування, взаємодії в суспільстві. У зв'язку з цим, соціальний 



 The current state of development of world science: characteristics and features 
.  

100  

 

стрес виконує адаптивні функції, мобілізуючи особистість (і групи людей) на оптимізацію 
взаємодії з соціальним середовищем, сприяючи тим самим розвитку як соціуму, так і 
особистості. 
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Frazeologik birliklar so’z birikmalaridan farq qilib, majoziy ma’noni ifodalovchi turg’un 
birikmalar hisoblanadi. Ular nutq jarayonida qo’llanilar ekan, ma’noning bo’yoqdorligini 
oshirishda hamda obrazli ifodalashda yordam beradi. Frazeologik birliklar haqida 
Sh. Rahmatullayev adabiyotlarda ushbu til birligini frazeologizm, frazeologik birlik kabi terminlar 
bilan atalishini leksema, morfema terminlariga monand ravishda frazema deb atalishini 
ma’qullaydi [4;420] hamda Sh.Rahmatullayev frazemani kamida ikki leksemadan tarkib topishini 
ta’kidlaydi [5;6]. Sh.Rahmatullayevning qarashlarida frazema ikki va undan ortiq leksema  
o’zaro semantik-sintaktik bog’lanib, umumlashma ko’chma ma’no kashf etishi bilan yuzaga  
keladi [4;420]. 

Frazeologik birliklarni olim A.A.Abduazizov uch turli ya’ni frazeologik qo’shilmalar 
tarkibidagi bir so’z to‘g‘ri, ikkinchi so’z esa ko’chma ma’noda bo’lib birikkan iboralar, masalan, 
hordiq (to’g’ri ma’noda) chiqarmoq (ko’chma ma’noda); frazeologik butunliklar tarkibidagi 
so’zlarning ma’nolari va grammatik jihati birikib umumiy ko‘chma ma’no beruvchi iboralar, 
masalan, eti suyakka yopishgan (ozg’in); frazeologik chatishmalar tarkibidagi so’zlarning 
ma’nolari bilan ibora ifoda etgan ma’no o’rtasida hech qanday leksik aloqa sezilmagan 
frazeologizmlar bo’lib, bularga misol sifatida sichqonning inini ijaraga olmoq kabilar [1;79] 
ekanligini qayd etadi. 

Frazeologik chatishmalarni V.V.Vinogradov ularning ma’nosi tarkibiy qismlarining 
ma’nosi bilan hech qanday bog’liqlik, hatto salohiyatga ega emasligini [6;121], N.M.Shanskiy 
ham frazeologik chatishmalarni semantik jihatdan bo’linmaydigan, uning integral ma’nosi 
tarkibiy qismlarining ma’nolariga mutlaqo mos kelmasligini [8;65] o’z qarashlarida aks ettiradi. 

Frazeologik butunlik, A.V. Kuninning so’zlariga ko’ra, V.V. Vinogradov leksik 
komponentlar ma’nolarining qo’shilib ketishidan kelib chiqadigan yagona yaxlit ma’noga ega 
bo’lgan motivatsiyalangan birliklar ekanligini [7;12] ta’riflaydi hamda N.M.Shanskiy ham bu 
semantik jihatdan bo’linmaydigan va yaxlit frazeologik ibora bo’lib, uning ma’nosi tarkibidagi 
so’zlarning ma’nolari bilan motivatsiyalangan bo’lishini, shuningdek, frazeologik birlikning 
ajralmas ma’nosi uni tashkil etuvchi so’zlarning ma’nolarining yagona umumlashgan ko’chma 
ma’noga qo’shilib ketishi natijasida vujudga kelishini [8;67] tushuntiradi. 

Frazeologik qo’shilmani V.V.Vinogradov uning leksik komponentlari o’zaro mahkam 
o’rnashgan bo’lsa-da, o’ziga xos alohida ma’noga ega bo’lgan alohida so’zlar sifatida 
sezilishini [6;137-138] nazarda tutsa, N.M.Shanskiy ham unda erkin ma’noli va frazeologik 



 The current state of development of world science: characteristics and features 
.  

102  

 

bog’langan so’zlar mavjud [8;68] ekanligini tasvirlaydi. Shu bilan birga, A.E.Mamatov 
frazeologik qo’shilmada bir komponentning ko’chma ma’noga ega bo’lishini va bu komponent 
ma’lum bir qurshovdagina frazeologik ma’no kasb etishini ta’kidlaydi [3;26].  

Sh.Rahmatullayevning so’zlariga ko’ra, lisoniy birlik sifatida frazema ikki jihatning ya’ni 
ifoda jihatining va mazmun jihatining bir butunligidan iborat [4;420]. H.Jamolxonov frazemaning 
ifoda plani deganda uning tovush tomoni, leksik tarkibi, birikmaga yoki gapga teng 
konstruksiyasini, frazemaning mazmun planida esa uning nimanidir nomlashi, ifodalashi, 
anglatishini nazarda tutadi [2;216-217].  

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni xulosa qilish mumkinki, frazeologiyaning 
turfa xillari, ko’p sonli ifodalari tilshunos va yozuvchilar tomonidan qo’llanilishi, uning majoziy 
va uslubiy ma’no bo’yoqdorligining xilma-xilligi bilan tilshunoslikda ahamiyatli hisoblanib, shakl 
va ma’nosini chuqurroq o’rganilishini talab qiladi. Shu sababli, frazeologik birliklarni turlarga 
ajratgan holda o’rganish tilshunoslikka oid tadqiqotlarni rivojlantirishga yordam beradi. 
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Introduction 
As an English teacher, it is really difficult to decide what language would be suitable for 

children to speak during the lesson so as to explain the structures and grammar rules while teaching 
English as a foreign language. While some believe that teachers must only use English language 
while teaching students in order to create an English atmosphere in the classroom, and let the 
learners to think in English and express their ideas in the target language, others believe that it is 
mother tongue that an instructor should use in explaining something to children. Children feel 
comfort in speaking their L1 but when it comes to foreign language, the learners are likely to hide 
their available thoughts and knowledge inside (Atkinson, 1987). This is because, many young 
learners would have fear in speaking in other language being afraid of making mistakes while 
using L2 words and expressions. When I conducted research with banning L1 usage in the 
classroom with 10-years-olds revealed that in some circumstances, especially when using the 
mother tongue is limited in group discussions, the resulting interaction tended to be short and less 
natural. Even some weaker students chose to give up, and the lesson became to be boring for many 
young learners. So, it was concluded that the target language should be used after the children 
have understood the usage of some grammar tenses or idioms in a sentence, and in other occasions 
L1 is advisable. 

Main part: 
In teaching English, there are a number of suggested methods that teachers can use to 

conduct an effective lesson. While it is controversial issue to use the MT in English lesson 
nowadays, some scholars worked out some methods by suggesting in what method it would be 
useful to use the target language. According to Larry Selinker (1972), L1 is beneficial for beginner 
learners for many ways. Firstly, by using L1 teacher can save time. Rather than explaining by 
giving explanation of a certain word, it is much easier to give direct translation of this vocabulary 
item. As an example, when a teacher wants to teach the word “cat” to Japanese students he/she 
should start by saying “a cat is an animal with a long tail, four legs, and some fur on it. He says 
murrr murrr…” however, in that case simple translation of the word would be enough. Secondly, 
in terms of using proverbs, students might be given a set of proverbs in their learning languages 
and be asked to find any alternative in their mother tongue if exist. If there are not any proverbs 
that are similar in their meanings, then the students are subjected to translate into their L1. Thirdly, 
understanding the direct meaning of the favorite songs would be a great experience for the 
learners. From the Grammar point, L1 profoundly may help understand the core meaning of the 
grammar rules and students can be able to use the structures in a right way if they fully understand 
in what situations these structures are used. Lastly, the prime reason of using L1 in the classroom 
would be beneficial while giving feedback, or in improving the errors that have been made by 
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students (Krashen, 1970). In this case, learners have to understand their errors and must avoid 
these mistakes, so L1 would immensely help grasp their mistakes. 

Conclusion 
All in all, although there is a common belief that using MT at English teaching classroom is 

ineffective way of teaching foreign languages, many studies and literature reviews reveal that 
while teaching English as a foreign language, especially for beginners, teacher is advised to use 
MT for some reasons (Brumfit, 1980). In other words, some simple expressions and words require 
to define with many difficult definitions that may be confusing and challenging for young learners. 
Instead, they are better to be said the translation of these words and give some chance them to find 
alternative versions of proverbs and idioms in their mother tongue (Morrison &Mclntyre, 1969; 
76). Moreover, the learners must understand why they are making such kinds of errors in their 
writing, and they have to be explained about their mistakes in their mother tongue. 
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ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІ ЛЕКСЕМИ  
З РОСЛИННОЮ СЕМАНТИКОЮ В ІСТОРИКО-

ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ АСПЕКТІ  
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) 

 

Яскравим маркером семантико-трансформаційних змін в історії становлення та 
розвитку української лексики є ті процеси, які відбувалися на ґрунті номінативних одиниць, 
що формують основний словниковий фонд. До них зазвичай входять праслов’янські за 
походженням номінатеми, з-поміж яких заслуговують на увагу ті, що є назвами реалій 
рослинного світу. З огляду на це вважаємо за доцільне презентувати історію семантичної 
трансформації номінатем лист, дерево, сімʼя, корінь, кора. Специфічною особливістю 
досліджуваної групи слів є дія семантичної аналогії в межах кожної лексичної одиниці, що 
яскраво ілюструється прикладами метафоричних зміщень і змін. 

Так, у процесі становлення лексеми кора, що сягає прасл. *kora «тверда оболонка 
(перш за все – дерева); шкаралупа; шкірка», актуалізуються семи ‘зовнішня частина’ і 
‘твердість’. Вони спричинюють формування сучасних метафоричних лексико-семантичних 
варіантів «тверда оболонка, шкаралупа, шкірка деяких плодів», «затверділий верхній шар 
чого-небудь», «щось зовнішнє, оболонка, під якою прихована якась суть», які в 
Академічному словнику української мови в 11-ти томах представлені недиференційовано: 
«верхня тверда оболонка». У давній і староукраїнській мові іменник кора зберігає 
семантичну стабільність. Упродовж усієї історії функціонування аналізованої лексеми 
основним її значенням є первинне, успадковане від праслов’янської мови.  

Семантичне розгалуження номінатеми лист (˂ прасл. listъ «лист рослини; кусок 
тонкого матеріалу») у період праслов’янської мовної єдності здійснюється при актуалізації 
семи ‘плоский’, яка спричинює появу всіх його похідних (метафоричних) семем: 
давньоукраїнської «листок у книзі», староукраїнської «окремий лист паперу з рукописним 
або надрукованим текстом, зображенням»; а також сучасних «пательня» й «тонкий і 
плоский шматок або шар якогось матеріалу (паперу, металу, фанери)». Остання семема 
інтерпретується як основне значення слова-омоніма лист. Власне таке її лексикографічне 
оформлення є логічним, тому що у слові з’являється значна кількість утворених за 
метонімічною моделлю проміжних лексико-семантичних варіантів, що віддаляють вихідне 
значення від його похідних. Це староукраїнські значення «письмовий документ 
юридичного характеру; грамота», «письмове повідомлення», «письмове звернення до 
певної групи людей», розвиток яких спричинений суміжністю у просторі. Поява низки 
метонімічних значень спричинює розгалужену систему лексико-семантичних варіантів, 
завдяки чому спостерігається поступове віддалення первинного значення від його похідних 
у семантичному ланцюжку. Так зникають етимологічні зв’язки, попри наявність проміжних 
семем. Унаслідок цього спостерігається поява гомогенних, етимологічних омонімів. 

Окрім названих лексико-семантичних варіантів, семантична структура аналізованого 
іменника збагачується семемою «одна з фігур гри в містечка» (спорт.), що розвивається в 
процесі метафоризації від етимологічно первинного; у її основі лежить сема «плоский».  

У семантичній історії лексеми корінь спостерігаються лише метафоричні 
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транспозиції, що відбуваються при спільності сем «основа» та «важливість». Так, у 
праслов’янський період іменник *korę, окрім основного значення «корінь рослини», 
уживається в метафоричних лексико-семантичних варіантах «нижня частина, основа», 
«початок, джерело», «рід, покоління», які активно функціонують до сьогодні. У 
давньоукраїнський період розвинулося метафоричне значення «нерв», засноване на 
спільній семі ‘важливість’. У староукраїнській мові з’являються семеми «рід» та «початок 
роду». 

Описані значення функціонують у сучасній українській мові. Крім них, розвинулися 
й нові лексико-семантичні варіанти: «головна причина чого-небудь» та «основна частина 
слова (без афіксів), яка виражає основне лексичне значення і не членується на морфеми» 
(грам.). Їх розвиток заснований на спільності семи «основа». Як слідує із тлумачення в 
Академічному словнику української мови в 11-ти томах, ця сема сприяє розвиткові 
математичного термінологічного значення «величина, яка при піднесенні до степеня дає 
дане число». 

Семантична історія лексеми корінь позначена розвитком значень, що утворилися 
внаслідок різноаспектних метафоричних асоціацій. Слід зауважити, що їй притаманний 
розвиток радіальної полісемії. 

Лексико-семантичний варіант «джерело чого-небудь, причина якогось явища» 
засвідчений не лише у значеннєвій структурі лексеми корінь, а і в структурі іменника сім’я 
(< прасл. sěmę «те, що сіють»). Таке явище описане в лінгвістичній літературі: «Нова 
сполучуваність слова – це збагачення його форми, а отже, й потенційне джерело розвитку 
нового значення. У якому напрямі будуть розвиватися нові значення в кожному 
конкретному слові, складно передбачити. Оскільки внутрішні процеси розвитку мови 
відбуваються спонтанно, то можна допустити, що два несинонімічні слова внаслідок 
розвитку в них нових значень можуть зближатися між собою. Якщо, наприклад, множина 
значень слова А {a, b, c, d} і множина значень слова B {f, g, h, i} поповнюється спільним 
значенням е, то семантична структура обох слів перехрещується: у значенні е обидва слова 
можуть взаємозамінюватися [1, с. 668]». 

Лексико-семантичний варіант «джерело чого-небудь, причина якогось явища» є 
спільним для структури номінатем корінь і сім’я, що сприяє синонімізації названих 
іменників. В основі розвитку вказаної семеми у структурі слова сім’я лежать інтегральні 
семи ‘початок’, ‘причина’, однак у семантичній історії похідних (у більшості випадків – 
метафоричних) ЛСВ цього слова вони не є функційно найактивнішими. Провідною ж є сема 
‘життєздатність’, на основі якої розвивається значна кількість значень упродовж усієї 
історії функціонування слова. Так, на її основі розвиваються давньоукраїнські метафоричні 
значення «речовина, яка містить у собі тваринний зародок», «зародок, початок»; «рід, 
потомство». Останню можна інтерпретувати як метафоричний прояв (спільна сема 
«походження»), вихідним для якого, можливо, є метонімічний (причина – наслідок) ЛСВ 
«організм рослини, її плоди». Він не наводиться у тлумачних словниках, проте є вихідним 
для лексико-семантичного варіанта «рід, потомство». При перенесенні з фізичної сфери в 
духовну на основі спільної семи ‘походження’ в аналізованої лексеми в давній українській 
мові розвивається давнє метафоричне значення «послідовники».  

Проаналізовані давньоукраїнські значення стали основою функціонування слова 
сім’я в подальші епохи. Усі лексико-семантичні варіанти (у тому числі й основне 
(праслов’янське)) успадковані сучасною семантичною структурою слова. Окрім них, у 
нього розвинулися нові семеми: «дрібні плоди рослин, які використовують для посадки», 
«сперма» та «зернята соняшника, гарбуза, що вживаються як ласощі».  

Якщо у проаналізованих іменниках домінантним є процес метафоризації, то в 
семантичній історії номінатеми дерево спостерігаються метонімічні процеси. Вона сягає 
прасл. *dervo зі значенням, близьким до сучасного основного.  
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У давньоукраїнський період аналізована лексема функціонує у праслов’янському 
значенні, але водночас уживається і її старословʼянський відповідник древо з низкою 
метонімічних лексико-семантичних варіантів: «виріб із дерева», «дошка», «дрова», 
утворених за продуктивною моделлю «сировина – виріб». Поступово українська лексема 
дерево перебирає на себе метонімічні значення, притаманні старословʼянській. У 
староукраїнській мові у неї розвивається семема «будівельний ліс». Усі проаналізовані 
лексико-семантичні варіанти успадковані семантичною структурою слова дерево в 
сучасній українській мові. До його семантичної структури, крім основного значення 
«багаторічна рослина з твердим стовбуром і гілками, що утворюють крону», входять 
метонімічне «деревина, яка використовується для будівництва та для різних виробів» 
(сировина – виріб) і метафоричне «безсердечна, нерозумна людина» (спільна сема 
«твердість», потенційна для останнього).  

Отже, слід констатувати, що внаслідок проведеного семантичного дослідження 
праслов’янських за походженням назв предметів рослинного світуможна засвідчити процес 
аналогії, що полягає в розвитку семем одного слова за певною моделлю (у більшості 
випадків – метафоричною, рідше – метонімічною). Вторинні значення слів, що входять до 
складу вказаної групи, не утворюють певної тематичної групи. Це можуть бути назви 
соціальних явищ і відношень, наукових термінів, а також деяких предметів побуту. 

Семантичні зміни досліджуваних лексем зазвичай засвідчують радіальну полісемію; 
іноді вона супроводжується ланцюжковою. Унаслідок трансформаційних процесів 
розвивається низка вторинних значень слів, які успадковують праслов’янське значення як 
основне. 
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РОМАНТИЧНЕ ФЕНТЕЗІ ЯК МАСОВА  
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
Останнім часом українська література набирає стрімкої швидкості в розвитку, про що 

свідчать численні премії та велика кількість читачів, попит на книги навіть під час пандемії 
та російсько-української війни. Українська література не поступається всесвітнім 
жанровим трендам як в елітарній, так і в масовій літературі. Тож, проаналізувавши 
книжковий ринок, без заперечень можна сказати, що левовою часткою популярних творів 
є фентезійні тексти, серед яких найбільш затребуваними є ті, у яких є романтична лінія, або 
романтичне (або любовне) фентезі. 

Питання приналежності різновидів фентезі до масової української літератури й 
зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Отже, що ж таке масова література? Беззаперечно, масова література – література 
популярна, тобто така, яка має широке коло читачів. Марія Литовська вважає, що питання 
«масовості літератури» слід розглядати за такими аспектами, як масовість (від масовості 
суспільства, людей, що її читають), популярність (затребуваність широкою аудиторією), 
тривіальність (можливість відтворювати суспільні та художні стереотипи), кітчевість 
(низька якість літератури) [2, с. 41]. На думку Софії Філоненко, у текстах цього різновиду 
фентезі «паралельне вживання великої кількості термінів свідчить про складність 
феномена» [5, с. 32]. З чим не можна не погодитись. Хоча сьогодні можна посперечатись з 
питання «низькості» масової літератури, особливо української. 

Якщо говорити про кількість читачів романтичного фентезі, то за статистикою 
Yakaboo.ua [7] за 2020 рік майже 20% прочитаних українцями книг це фентезі. Сьогодні, 
можливо, із збільшенням кількості виданих примірників фентезі-романів, зросла і кількість 
читачів, адже ці тексти – це найбільший відсоток серед виданих книжок популярних 
видавництв. Щоправда, на превеликий жаль, майже всі ці твори – перекладна література. 

Якщо звернути увагу на топ-списки великих видавництв та інтернет-магазинів 
(«Віват», «Yakaboo», «Книгарня “Є”», «ВСЛ», «Школа», «Ранок» та інші), то текстів 
фентезі чи фантастики у них значно більше, ніж книг інших жанрів. Це свідчить про 
популярність жанру та підтверджує нашу думку про її масовість. 

Отже, що ж таке романтичне фентезі? Як зазначає популярна міжнародна читацька 
платформа Goodreads, «романтичне фентезі – піджанр фентезі, який включає не тільки 
фентезійну/фантастичну історію, але й елементи романтичного/любовного жанру» [8]. 
Саме тому однією з основних сюжетних ліній у цьому різновиді фентезі є романтичні 
стосунки між героями. 

До 2021 року, на жаль, більшість прочитаних творів у жанрі «романтичне фентезі» 
були або перекладними, або російськомовними, що пояснюється швидкою популяризацією 
цього піджанру спочатку на англомовних, а пізніше на російськомовних літературних 
просторах, переважно в мережі інтернет. Адже популяризація цього піджанру почалась із 
зростанням кількості прихильників самвидаву та відвідувачів онлайн читацьких 
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платформах (приміром, Wattpad, Litnet). Така зацікавленість пояснюється дуже просто, із 
розповсюдженням карантину та російсько-української війни українці вдались до 
книжкового гедонізму, тому що легше, хоч на деякий час, поринути у світ, де все добре, 
хоч нереально, і закохатись можна як у найсильнішого мага, так й у справжнього диявола. 
Таку літературу можна класифікувати як сучасну белетристику та кітч. 

Завдяки специфіці формування розвитку та перебірливості читачів українське 
романтичне фентезі відрізняється від західноєвропейського та російського, між якими 
формувалося. Західноєвропейському романтичному фентезі притаманий яскравий, хоч не 
завжди логічний сюжет, яскраві персонажі, часто автентичні, інколи занадто відверті сцени 
еротичного характеру. Найкращими представниками цього жанру є такі твори, як «Тінь та 
кістка» Лі Бардуго, «Двір шипів і троянд» Сара Дж. Маас, також елементи романтичного 
фентезі є в циклі Анджея Сапковського «Відьмак». 

Якщо говорити про російськомовне романтичне фентезі, то, незважаючи на високу 
популярність, дійсно цікавих творів там досить мало. Майже всі вони видані через 
самвидав, авторами яких виступають як письменники-любителі, так і прості користувачі 
інтернет-платформ, у текстах яких рясніють кальковані або банальні сюжетні лінії. 
Зазвичай, у таких текстах любовна лінія, що є основою романтичного фентезі, зосереджена 
на токсичних насильницьких стосунках, які видаються за любов. Головний герой – це 
головний демон/ректор/принц/страж/маг/перевертень, у якого, незважаючи на його 
насильницькі дії чи нахили, закохується головна героїня, бекграундом якої були образи 
красуні Мері Сью, Попелюшки чи Дороті [6]. Тобто можна прослідкувати яскравий вплив 
культурних патернів на формування сучасних літературних жанрів. 

В українській літературі попит теж породжує пропозицію. Проте через тенденції 
розвитку ця література хоч і масова, підтвердженням чого є кількість читачів, але 
белетристикою чи низькою її важко назвати, адже текст твору – це ретельно продуманий 
вигаданий світ, магія, сюжет та різносторонні персонажі. Найяскравішим прикладом 
фантастичних творів, де романтична лінія є рівноправною з основним сюжетом, є 
«Керамічні серця» Наталії Матолінець [3]. Жаррак та Канре не просто нестямно кохають 
одне одного, але й переборюють багато життєвих обставин. Хоч вони із різних верств 
населення (Жаррак – з вищої касти, Канре – служниця), проте це не є типовою історією 
Попелюшки. Також яскраві елементи романтичного фентезі є в творах Дари Корній 
(«Сузір’я Дів») [1], Наталі Очкур («Містичний вальс») [4]. 

Отже, романтичне фентезі дійсно є популярним жанром української літератури, але, 
на відміну від зарубіжних творів, романтична лінія в українських фентезійних книгах 
виступає рівноправною поряд із основною сюжетною. А враховуючи всі аспекти, які 
репрезентовані в текстах цього жанру, можемо сміливо говорити про те, що романтичне 
фентезі можна зарахувати до масової української літератури, якість тексту та сюжету яких 
суттєво відрізняється від зарубіжних творів. 
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CONNECTING LINK OF PRODUCTIVE FORCES  
AND INDUSTRIAL RELATIONS 

 

It is generally accepted that the course of historical events in society, their causes and 
directions, are determined mainly by the production relations existing in it. However, the 
production relations themselves are also not a self-sufficient social phenomenon. It is usually 
recognized that production relations are determined by the nature and level of development of the 
productive forces, which, while providing the material conditions for the existence of society, are 
in fact the real engine of social processes. At the same time, the productive forces themselves 
develop spontaneously due to the will of people to live. For their functioning, they use the personal 
factor - people with their knowledge and skills, and the material factor - the technical means of 
production. It is the development of the productive forces that ultimately determines all social 
processes, including the state and development of production relations. However, the question 
arises: how do the productive forces influence the relations of production? 

There are many attempts to determine the ways in which they interact. But we believe that 
they do not solve the issue. From our point of view, this happens through processes in the most 
productive forces due to the interaction of these two factors that enter into them. In order for the 
productive forces to function as a whole, the factors mentioned must enter into interaction, which 
is a kind of social phenomenon, called the social division of labor. The functioning of the personal 
factor in production processes is largely determined by the material resources that society has at 
its disposal. On the other hand, only people who do this in accordance with their physical and 
intellectual capabilities are capable of effectively using the available material resources. That is, 
there is a mutual adaptation of personal and material factors. 

As for the intellectual level, on the one hand, and the perfection of technical devices, on the 
other hand, the development of these parameters mutually influences each other: an increase in 
the amount of knowledge creates new opportunities for improving technical means, and the 
functioning of the latter contributes to the expansion of the former. However, at the initial stage 
of the development of society, they were in an unequal position. If new technical achievements in 
their material embodiment are assimilated here and, accordingly, applied by the entire social 
organism, then the knowledge necessary for their specific application must be assimilated by the 
consciousness of an individual. That is, the acting individual, as it were, “lagged behind” in 
development from social opportunities. And this gradually led to the development of 
contradictions regarding the further increase in labor productivity. The resolution of this 
contradiction was found in the emergence of a new social phenomenon - the social division of 
labor. That is, if one individual cannot cope with the performance of one or another technological 
process aimed at achieving a specific goal, due to its complication, then in most cases it is quite 
possible to do this for two (or more) individuals, distributing individual technological operations 
between them in depending on their knowledge and skills. So this problem was solved, but this 
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led to the emergence of new problems. 
For all its specifics, the functioning of society as a system ultimately objectively pursues the 

same goal as any other biological (living) system - guaranteed survival in the environment. This 
happens in a form of interaction with the environment that is specific to society - through the 
production process. Its real result is that society obtains the commodities it needs from the 
materials of nature. From the very beginning of the development of society, this process was 
realized through a kind of “production chain”, starting from the public consciousness, formulating 
the corresponding tasks and methods for their implementation. This information is perceived by 
the own consciousness of a particular individual, transforming it into signals directed to his 
effectors, realizing his necessary actions. Through these actions, through the means of labor, he 
influences the object of labor taken from nature, thus turning it into an object of consumption 
needed by society. 

With the advent of the division of labor, the situation changes significantly. Now two (or 
more) individuals must act on the subject of labor in order to fulfill the "task" from the public 
consciousness in different ways. And for this, they must also receive various signals from the 
public consciousness. Such signals can either be developed by the same public consciousness, or 
by the performers themselves, by differentiating the received general signal. Which, apparently, 
was the case in the beginning. But with the complication of tasks and the growth in the number of 
performers, this path could no longer be used. Therefore, another link was gradually included in 
the "production chain" - an individual who, having received a "task" from the public 
consciousness, differentiated it into separate tasks for each of the performers. The “production 
chain” accordingly acquired a more complex form: first, the public consciousness, then the 
individual, who perceives and differentiates the received signal in his mind, and already through 
his own effectors transmits it to the performers. That is, the consciousness of the latter now 
perceives the control signal not directly from society, but from another individual. Then they act 
in such a way that not only each of them realizes his share of the technology, but they do it in such 
a way that as a result society receives an integral consumer item. 

Such an organization of the production process opened up new opportunities for increasing 
labor productivity, accelerating the development of society accordingly. Now the accumulation of 
knowledge and the development of technology were no longer restrained by the individual 
capabilities of individual members of society. However, the social division of labor, while having 
significant advantages, had no less significant disadvantages. The specialization of performers in 
certain technological operations, increasing labor productivity, turned the performers themselves 
into one-sided personalities. And the partial separation in the production chain of processes 
associated with the processing of information on the one hand, and the transformation of material 
objects on the other, generally initiated important social changes. An individual who received 
from society the authority to manage production processes found himself in a position 
significantly different from that of other members of society. He now actually directed the 
production process, and not only through the direct determination of the actions of the performers, 
but also through the disposal of the common means of production, which also put him in a special 
position. Consequently, due to the social division of labor that arose due to the development of 
productive forces, the relationships between people in the process of production, that is, 
production relations, change qualitatively. And such a situation, once having arisen, laid the 
foundations for both further development and for the social stratification of society, which before 
that had been purely egalitarian for thousands of years. 

This social stratification intensified as the primitive society decomposed and the productive 
forces developed (the transition from a gathering economy to a producing economy), which 
gradually led to the formation of social groups with their social inequality. And when the level of 
productive forces was reached, and, consequently, the productivity of labor, which allowed for the 
receipt of surplus value, the first class society arose in which there was an unambiguous and rigid 
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division of labor between its individual social groups (classes). Due to the enslavement by one 
tribe of others, a slave-owning state arose in which the winners turned into the ruling class - slave 
owners, and the losers - into the oppressed class (slaves). And the further development of the 
productive forces led to new forms of social division of labor, and consequently, to the emergence 
of new production relations: first through feudal, and then capitalist society. 

However, one more important circumstance should be taken into account. As we have seen, 
as the productive forces developed (that is, the accumulation of knowledge and the creation of 
new technical systems), there were transformations in the social division of labor, and with them 
changes in production relations. But the development of the productive forces also led to the 
transfer of certain human functions to technical systems with each of their progressive steps. 
Today this process is growing rapidly. And most importantly, it provides for the transfer to these 
systems not only of material (mechanical and energy) functions, but also of functions for receiving 
and processing information. And this means that sooner or later all production functions, including 
management functions, will be transferred to technical systems. Man will be left only with general 
control and innovation, which cannot be in front of any technical systems - precisely because they 
are technical, that is, they do not have their own will. Accordingly, the grounds for the social 
division of labor, which has completely exhausted its social function, will also disappear, and 
hence for social inequality and, accordingly, also for the existence of any production relations. 
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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ЯК ТЕОРЕТИК  
І ПРАКТИК БАРОКОВОГО МІСТИЦИЗМУ 

 

Християнські мислителі Сходу через тривалі роздуми над значенням символу та 
образу, прийшли до розуміння непевності та обмеженості виключно раціонального 
пізнання, глибинної антитетичності буття. Таке трактування створювало необхідність 
розмежування між непізнаваним Божественним Єством та пізнаваними Божественними 
енергіями. Цей підхід спричинив формування апофатичного та катафатичного богослов'я, 
вчення про негативне та позитивне пізнання. Результатом цього виникло усвідомлення 
необхідності глибинного поєднання догматичної, раціональної та містичної, ірраціональної 
складових християнського досвіду. Акцент також ставиться на духовному переживанні 
досвіду богоспілкування, що є результатом поєднання раціонального та чуттєвого 
елементів [5, с. 9]. 

Сковорода хоч і належав до християнської культури, зокрема до тієї її духовної течії, 
котра проголошувала відхід від зовнішніх форм релігійного поклоніння та повернення до 
внутрішнього містичного змісту первісного християнства, та все ж в пошуках 
богословсько-філософського об’явлення звертався до Святого Письма. «Чи не туди [у світ 
духовний] закликають нас слова, що часто звучать у храмах: «Премудрість простоти?» Бо 
що ж є просте, як не дух? Що складне, що суміш, зіткане, як не плоть, історія, обряд, 
зовнішність? Бо що ж таке воскресіння, як не простота, очищена від тлінного складника, 
від численності, від подільностей. Та ці історичні християни, обрядні мудреці, буквальні 
богослови, люди, що не мають духа, хулять те, чого не розуміють» [2, с. 39]. 

Концепція самопізнання, яку розвиває Сковорода, має свої аналогії (а можливо, і 
корені) у християнській православній містиці, що набула свого апогею в афонській традиції 
ісихастів. Самопізнання в ісихазмі – це перш за все переживання, внутрішній стан, що має 
свою тілесну, емоційну і смислову компоненти. Внутрішнє мовчання й на його тлі 
самоналаштовування через багатократне повторювання молитви-звертання приводили до 
«осяяння божественним світлом» як стану поєднання з Богом. Таке осяяння можливе лише 
за умови довготривалого усамітнення, самозаглиблення, а відтак вивільнення від 
соціальних зв’язків. Християнин звільняється від шаблонізованих й анонімізованих 
стосунків, аби очистити свій внутрішній простір для трансцендентного. Невпинна 
зверненість до божественного не є розмовою в традиційному сенсі. Проте ця зверненість є 
способом переконатись у безсмерті власної душі через можливість діалогу з 
трансцендентним тут і зараз [1, с. 49]. 

Християнський мислитель віталізує життя, протиставляючись чернечій традиції 
ісихазму, котрий вважав містичним неоплатонізмом, що орієнтує українське суспільство 
на візантійську патристику, прославляючи первісну християнську громаду з її аскетичною 
бідністю, загальною рівністю і святою простотою» [3, с. 99-100]. «Як зазначають сучасні 
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дослідники, ісихазм, як містична, аскетична течія східного християнства, що практикувався 
діячами цього напряму (Іван Вишенський, Йов Княгиницький, Йов Почаївський (Желізо), 
Icайя Копинський, Віталій із Дубна та ін). культивує внутршньо особистісні, психолого-
емоційні, ippаціональні сторони людського духу, ставлячи на другий план все те, що 
пов’язує людину з земним життям і навколишнім світом» [3, с. 56-57]. 

Сковорода не був ісихастом у буквальному значенні. У його філософії як шляху 
самопізнання важливе місце займають давньогрецька філософія і література, а найперше – 
уся текстуальна розмаїтість Біблії. У той же час, як відомо, останні майже тридцять років 
свого життя Сковорода провів у неперервних мандрівках і бесідах зі своїми 
прихильниками, друзями, учнями. Його філософування надихалось увагою тих, для кого 
воно було призначене і хто його розумів [1, с. 49]. Очний чи заочний діалог був тим 
ґрунтом, на якому сковородинівська філософія самопізнання набувала своєї соціальної та 
історичної значущості. 

Виходячи з вище сказаного, людина стає точкою, в котрій з’єднуються всі проблеми 
життя, діяльності та пізнання. Тому все різноманіття притаманне матеріальному світу, вся 
безмірна кількість його складових поєднуються в людині, стверджує Г. Сковорода у творі 
«Асхань». Відповідно Бог є одвічно присутній всередині людини, божественне єство є 
первинно вкорінене в людській натурі. Тому актуалізація цього вищого єства і 
пробудження божої іскри є істинною метою кожної людини. Саме в цьому значенні 
Сковорода тлумачить євангельський вислів про Царство Боже, що знаходиться всередині 
людини. 

Вчення Г. Сковороди про серце, як екзистенціальний центр людини є проникнуте 
глибокими естетичними концептами. Саме серце є на його думку «іскрою», «коренем» і 
«зерном» [6, с. 69]. Сковорода особливим чином наголошує, що людина може бути без 
серця, як горіх без зерна, в тому випадку, коли ним оволодівають злі сили та відбувається 
підупад людини. Хоча й воно і є «іскрою», але воно може бути і «попільним серцем», 
«згаслим» [6, с. 70]. Паралельні місця можемо знайти у східних містичних вченнях на 
кшталт кордоцентричної містики. Прикладом такого вчення є думки Макарія Єгипетського 
та Ісака Сиріна, теології світла та теології імені, що упродовж всього її розвитку були 
провідними мотивами думки християнського Сходу. 

Переживання Божественного розуміється через сприйняття речовинних символів у 
площині духовного світу, що в кінцевому результаті має привести до Бога та повного 
обожествлення людини. Послідовна ревність в іконошануванні, літургійний акцент та 
особлива увага до проблеми естетики спостерігаються у східному християнстві до сьогодні. 
Образно-символічний характер рецепції реальності, акцентування на переживанні 
Божественного, повсякчасне звернення на єдність між догматикою та містикою є 
головними елементами християнського естетизму [5, с. 9-10]. 

Тому, доки плоть і кров будуть панувати над серцем, доки людина не визнає їхньої 
злиденності, доти шлях до істини буде закритий, вважає Сковорода: «Глибоке серце є ніщо 
інше, як думок наших безмежних безодня – дійсне єство і істотна дійсність. Чисте серце 
перебуває в любові, а любов залишається в ньому ж» [4, с. 395]. 

Людина перебуваючи між «небом» і «землею», намагається об’єднати їх у собі. Вона 
стає немовби вічним вектором, який спрямовано від землі до неба. Боротьба 
протилежностей у людині являє собою ту необхідну суперечність, з якої черпається енергія 
для необхідного духовного розвитку. У найбільш суб’єктивному Сковорода вбачає 
найоб’єктивніше, у індивідуальному – загальнозначне, у самопізнанні – Богопізнання. Світ 
і життя для нього є антитетичними, протилежними [6, с. 75]. Однак це не означає, що є 
неможливою гармонія двох людських начал, через абсолютне підкорення матеріального 
єства духовному. Це лише означає, що не існує межі духовному вдосконаленню. 

Філософія Сковороди, як і саме його етико-моральне вчення отримала релігійне 
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забарвлення. Вона має вигляд християнського містицизму і вирізняється специфічним 
типом філософствування. Одним із перших безпосередньо звернув увагу на специфіку його 
філософії був академік М. Попович, який стверджував, що на відміну від містиків, 
Сковорода вважав що людина наділена інтелектом для того, щоб віднайти власне щастя. 
Відмінною думкою Г. Сковороди від Просвітництва є те, що він вважає щастя та істину 
досяжними не десь в далекому майбутньому, але тут і зараз. 

Через світ символіки народної поезії, символіки античного неоплатонізму і 
християнства Сковорода намагається осмислити реальні життєві проблеми, розкрити 
гармонізацію відносин людини, світу і Бога. Іншими словами він створює філософію 
специфічного типу, яка набуває вигляду християнського містицизму.  

На думку Сковороди, призначення людини та сенс її буття полягає у пізнанні Бога, 
служінні та любові до нього. Продовжуючи логічний ряд своїх думок, мислитель вважає, 
що оскільки божественна сутність наповняє весь світ, то якась певна її частина присутня і 
в людині, а тому пізнаючи себе, людина здатна пізнати божественну природу, а через неї і 
природню сутність усього існуючого світу. Тому певним способом Сковорода проводить 
тотожність між Богом та людиною, а через це пізнання Бога є пізнанням самого себе, любов 
до Бога є любов’ю людини до самої себе, що символізується у творах Сковороди в образі 
Нарциса. 
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COMPONENTS FOR THE DEVELOPMENT OF  
A COMPREHENSIVE MOTIVATION SYSTEM IN 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE 
 

As experience shows, state Higher Education Institutions (HEIs) in the issues of material 
motivation of labor occupy more advantageous positions, personnel (scientific and pedagogical 
workers, service personnel, technical staff, etc.), in addition to the basic salary, are paid all 
allowances and bonuses, in private HEIs - minimum wages. Accordingly, it is necessary to 
strengthen the system of moral incentives and intangible means of motivation. Nowadays, 
motivation plays an important role in effective human performance. As one of the management 
rules says, "the only way to make a person do something is to make him want to do it himself" [1]. 
If a manager wants to achieve a higher level of motivation, there are a number of step-by-step 
steps that should be taken to help achieve the goal. The basic steps for increasing motivation levels 
are: 

- to define and agree on high but achievable goal; 
- to provide feedback on performance; 
- to identify the types of behaviors and results that lead to worthwhile rewards if people 

succeed, but will be punished accordingly if they fail; 
- to develop positions that can enable people to experience a sense of success, to discover 

and use their abilities, and to exercise decision-making power; 
- to provide for a system of appropriate financial incentives and rewards for achievement 

for job success; 
- to provide appropriate non-financial rewards, such as recognition and praise for job 

performance; 
- to notify all employees and communicate the relationship between performance and 

rewards throughout the organization; 
- to select and advise team leaders who will engage in effective leadership and have the right 

motivational skills; 
- to enhance people's qualifications to develop the knowledge, skills and abilities they need 

to improve the quality of their work; 
- to communicate to employees what they need to do to advance their careers. 
It is possible to manage effectively only when there are clear ideas about the needs, motives 

of the performance, about his position, as well as the value orientation. But we should pay attention 
to the fact that personnel are not always aware of their motivations. An employee cannot always 
know himself well, or rather be able to hear himself, and cannot give himself an adequate self-
assessment. Therefore, the Socratic aphorism: "Know thyself" is still relevant today. 

Motivation draws its origins from unmet needs and actions that push it if they are successful 
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and satisfy those needs. Therefore, it is important to understand what specific needs drive the 
emergence of motivation in a given person at the present time. Activity motivation, despite the 
variety of ways, is one of the main methods of personnel management, which motivates employees 
to achieve the goals facing them and the enterprise. 

Development of market relations in our state forces managers to change the existing methods 
and forms of management in all areas of modern management and, first of all, in personnel labor 
motivation [1]. These changes should be based on the existing needs of employees, which are not 
limited to the material component, but presented in all variety. The task of a good manager is to 
skillfully combine employees' enthusiasm and decent remuneration. To develop a comprehensive 
system of motivation in higher education the following components must be taken into account: 

- culture of HEI (system of value orientations and norms common for all personnel); 
- identification by the staff by HEI (perception of HEI by the staff and combination on 

formation of economy of knowledge as a basis of information society by environment of the 
outside world); 

- personnel service (all forms of social benefits, services provided to employees); 
- workplace organization (equipment of workplaces with ergonomic and organizational 

aids); 
- personnel policy (planning on improvement of qualification and mobility taking into 

account needs, desires and professional abilities of workers, consideration of achievements of the 
personnel and their remuneration); 

- regulation of working hours (flexible adaptation of working hours to the needs of the 
employee, postgraduate and doctoral students, employees with minor children); 

- informing the employees (informing the employees about the affairs of HEI, delegation of 
authority). 

The daily moral and psychological stimulation of the most authoritative members of the 
collective and progressive youth for actual achievements is of great importance in HEI. 

Thus, on the basis of the study of labor motivation system management in HEI the following 
conclusions are made: 

- the management process of labor motivation system in HEI should be considered as a 
complex process consisting of a number of components (labor payment, rationing, personnel 
evaluation, non-material methods of stimulation, evaluation system) of the effectiveness of 
existing methods); 

- peculiarities of strategic personnel management consist in the creation of incentives, with 
the help of which the employee will link his own prospects with the prospects of HEI development; 

- development of modern systems of labor motivation in HEI is hindered by absence of 
domestic scientific-methodical base of motivation processes, based on consideration of 
peculiarities of modern national outlook; 

- it is necessary to improve the system of material encouragement of HEI by using such 
system of labor remuneration, which is based on unified tariff scale with corrective coefficient, 
due to which the size of employee's salary changes depending on the degree of task fulfillment. 
Along with material incentives, it is proposed to use a system of non-material incentives for 
personnel. 
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ECONOMIC POTENTIAL OF HIGHER EDUCATION  

IN SOUTH KOREA 
 

As economic potential in south Korea has been constantly developing, the status of higher 
educational institution as a leading constituent part for obtaining quality educational services, has 
increased in its value. This fact also may be explained by the appearance of new trend based on 
learning economy and its mastering. It is in South Korea, where a clear and direct link can be 
observed between industry and higher educational institutions. 

An example, which demonstrates a working model of university education focused on 
industry, is the Korean Advanced Institute of Science and Technologies (카이스트), which was 
founded by Korean government in 1971 in order to provide the relevant focus on scientific and 
technical research work and studies which, in turn, were to be integrated into the national industrial 
system. This decision made by the government was the key to ensure the country's further 
economic growth. 

In South Korea, knowledge economy began to shape due to new configuration which 
brought the university to the hub of innovation growth. The pattern of Corporate Helix Model 
which sets up the relations and link between educational institution, industry and the government, 
most likely was the key to national or multi-national innovation strategies in the economies of 
those countries where private or state corporations play their key role in emerging new enterprise-
oriented higher educational institutions [1]. Therefore, by having adopted this trend from the 
Government, all the country's higher educational institutions are intended to develop first-rate 
educational and scientific programs which are oriented not only on potential applicants but also 
tend to satisfy the needs of industrial sector, having their positive impact on GDP indicators. 

According to the World Bank, today the country's GDP is at $ 1,6 trillion [2]. And, according 
to the OECD, the forecast for real GDP growth for South Korea in 2021 and 2022 are at 3,3 %. 
The indicator could have been higher, but due to COVID-19 the country lost its economic stability. 
However, the Republic of Korea remains to be the tenth in the list of the OECD countries in terms 
of the GDP level [3]. 

It should be pointed out, that the President and Government of the country have been 
constantly putting all their efforts required for the stable and steady development of higher 
education so that it would be able to show good results. GDP indicators of the country and the 
budget share spent on education clearly prove the implementation of such a policy. According to 
the latest data published by the OECD, the share spent on education, including higher educational 
sector, calculated as a percentage to the country's GDP in 2017, comprised 5 %, exceeding the 
average indicators of the OECD countries. The share spent per one student in the same year 
comprised ₩ 14,2 mln. [1]. 
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THE ORGANIZATION OF EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENTAL SUPPORT IN POLAND 

 

The so-called model of active social policy, the outcome of which was to identify the 
problem of insufficient support for families with disabled children, has been developing in Poland 
since the early 90s. 

(Grabowska, 2015). However, it was not until 2005 that two legal acts resulting from the 
reflection upon the existing nonfeasance in the field of heuristics in the systemic support for these 
families were issued. The first act is a government programme entitled “Early, multidisciplinary, 
comprehensive, coordinated and continuous support for children with or at risk of disability and 
their families” (Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc 
dziecku…). The second act is the Regulation of the Minister of National Education and Sport of 
4 April 2005 on the organisation of early childhood developmental support (Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu…, 2005). These two documents gave rise to the 
development of a child’s support. 

The government (interministerial) programme was implemented between 2005 and 2007 as 
a pilot programme introduced in 55 institutions. A total of 9,159 children participated in the 
programme, whose aim was to organise and finance the support and stimulation of the 
development of young children at risk of disability. The adjectives included in the programme’s 
name – i.e. “early,” “multidisciplinary,” “comprehensive,” “coordinated,” “continuous” (support) 
– synthetically capture the direction of these activities. The principle of non-duplicating the 
stimulating and therapeutic activities was an essential component of the pilot programme. These 
activities should complement one another to create possibly the broadest, multi-faceted 
environment to support the development of a child. The rationale for the implementation of the 
activities developed in the pilot programme was to collect epidemiological and statistical data that 
had never before been collect-ed or evaluated in Poland. The pilot programme was to be followed 
by the preparation of a report, which, in the case of positive outcomes, would serve as the basis to 
develop the National Programme of Early Support for Children with Developmental Disorders. 
However, no actions have been taken so far. 

The continuously encountered difficulties in the implementation of early support are due to 
the chaos in defining disability, unclear accessibility criteria, the division of support activities into 
early intervention (EI) and different ear sources of funding. Three ministries are involved in the 
support by organising: a) rehabilitation and early intervention (The Ministry of Health, financed 
by the National Health Fund); b) early childhood developmental support (The Ministry of 
Education); c) social assistance (The Ministry of Social Policy, financed by the National Fund for 
Rehabilitation of the Disabled – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
PFRON). 

“As a result of the existing ministerial and organisational divisions, the early support is being 
implemented only partially, separately or is not implemented at all” (Raport z re-alizacji 
pilotażu…, 2014). 

Uncoordinated support activities have been performed in local communities for years. 
However, a coherent model of systemic support for children with or at risk of disability and their 
families is still missing. It was not until 2012 that training courses for early childhood 
developmental support leaders were initiated to increase their competencies in providing systemic 
ECDS in the family environment. 



August 5, 2022 |  Lisbon, Portuguese Republic  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

121 

 

Despite the fact that supportive measures have been implemented for several years, the 
studies to understand the institutional aspect of EI/early support related assistance offered to 
children and their families in a local environment are sparse. The aim of the present study was to 
familiarise with the institutional offer and the manner of organising ECDS. 

The study was conducted in Cieszyn and Oświęcim, towns similar in terms of population: 
in 2014, the population of Cieszyn was 35,685 inhabitants, and the people of Oświęcim was 
39,444 inhabitants (Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2015). These towns are located in 
different provinces (Silesia and Lesser Poland), at their borders and away from province capitals. 
In Lesser Poland province, the Regional Centre of Social Policy in Krakow (Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej, ROPS) has introduced a project entitled “Early support – joint action.” The 
district of Oświęcim was not involved in the project. In Silesia province, no information campaign 
regarding ECDS has been organised so far, and the employees of ROPS in Katowice, when asked 
about their activities aimed at promoting ECDS at the level of province, replied that the Centre is 
not engaged in this project. In the school year 2014/1015, a total of 1,369 children were included 
in preschool education and 187 children were included in ECDS, whereas in Oświęcim – 
respectively 1,186 and 45 children (Matusiak, 2016). 

Employees of educational institutions responsible for issuing opinions on the need for ECDS 
in both towns, i.e. psychological and pedagogical counselling centres (PPC) and institutions 
organising ECDS, i.e. psychological and pedagogical counselling centres and kindergartens, were 
included in the study. The study used the individual partly directed interview as well as the 
secondary source analysis involving: 

a) a review and an analysis of laws and regulations on the organisation of ECDS in Poland; 
b) a review and an analysis of internal rules on issuing opinions on the need for early support by 
psychological and pedagogical counselling centres; c) a review and an analysis of the websites of 
psychological and pedagogical counselling centres in Cieszyn and Oświęcim; d) a review and an 
analysis of the websites of kindergartens engaged in ECDS. 

Poland still lacks a central, supraministerial system of sup-port for the families of children 
with developmental dis-orders or disabilities (Piotrowicz, 2014). Despite the im-plemented pilot 
programme and amended regulations, the organising of comprehensive support remains a 
significant challenge for a parent. 

In Cieszyn, ECDS classes are organised in educational in-stitutions attended by children, 
where parents are actual-ly informed about the possibility of the child’s inclusion in the early 
support programme. The model functioning in Cieszyn can be referred to as a model of institution 
closest to the child and the child’s family. In Oświęcim, PPC centres are responsible for organising 
ECDS. This model can be referred to as a counselling type of model since the psychological and 
pedagogical counselling centre is accountable for all ECDS-related activities, such as issuing 
opinions and organising classes. This model of the institution was developed as a grassroots 
system, through the training of institution employees who manage support. On the one hand, this 
helps to provide support to a large number of children. Still, on the other hand, the children are 
offered a lower number of hours of activities, which is probably associated with the financial 
aspects. 

It should be noted that the experiences of the pilot programme and the data collected during 
the activities have still not been used to develop an appropriate, permanent system of early support. 
The consequences of this can be primarily seen in the above-mentioned differences in defining 
support activities. This has resulted in the dispersion of activities in institutions working under 
different ministries as well as has forced various sources of funding and visits to a number of 
specialists (often located far from one another) to obtain referrals, opinions, etc. Naturally, it 
happens that EI and early support assistance are provided by the same institution or in one 
building. This, however, depends entirely on the goodwill of the local government, in the territory 
of which these activities are initiated. 
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According to the solutions adopted in Poland, EI comprises medical management involving 
preventive, diagnostic. 

National Health Fund and the institutions that wish to be involved in its implementation are 
obliged to sign a contract with the Fund. Since 2005, the Ministry of Health, which supervises the 
National Health Fund, has not issued any executive act regulating the procedure for signing such 
contracts, meeting specific standards by the institution or employing appropriate specialists. This 
leads to a number of formal and legal problems, as a result of which institutions often re-sign from 
signing the contract and implementing EI. 

Early developmental support has been implemented in the Polish educational system. The 
Regulation of the Ministry of National Education of 11 October 2013 on the organisation of early 
childhood developmental support (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej…, 2013) 
specifies the conditions for organising ECDS as well as the qualifications required from people 
engaged in therapeutic activities. Such activities can be managed in kindergarten’s or as other 
forms of preschool education, in primary schools, care centres as well as public and private 
psychological and pedagogical counselling centres. Due to this dispersion of institutions involved 
in ECDS, each of these institutions, wishing to be also engaged in EI, has to apply for National 
Health Fund financial support on their own. Currently, following the Regulation of The Minister 
of Education, the ECDS team, having established the forms of support, should contact the 
healthcare entity (early intervention) or social assistance centre so that the proposed forms of 
support would be most effective and best adjusted to the needs of children and their parents 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej…, 2013, § 3.3). However, there are no legal acts 
obliging these healthcare entities to cooperate with educational institutions. Therefore, such 
cooperation practically does not exist. In 2015, two reports on the availability and quality of 
education for students with disabilities and their parents were published. Although only one of 
these reports was directly related to early support (Braun and Niedźwiedzka, 2015), multiple 
shortcomings and difficulties in the system of support for children with disabilities noticed by 
their parents could serve as guidelines for the development of an institutional model of early 
support in Poland. “Limitations resulting from the inefficient healthcare system as well as its 
organisational solutions [...] are the major problem encountered by parents. They complain about 
the lack of mechanisms enabling an early and comprehensive diagnosis of disabilities affecting 
their children, and they expect special solutions that would increase the accessibil-ity of treatment 
and rehabilitation (priority access to specialists and hospital emergency units as well as to primary 
healthcare, the possibility of permanent rehabilitation ad-justed to the child’s needs, including 
rehabilitation in the home setting). They also expect professional coordination (by a person or an 
institution) of the diagnosis, treatment and rehabilitation of their child as this has so far been their 
responsibility, for which they feel unprepared” (Pyżalski and Podgórska-Jachnik, 2015). 

Unclear accessibility criteria are one of the significant barriers in organising the support for 
children. The definition of ear-ly support itself is limited to children diagnosed with a disability, 
although there is no definition of disability in Polish law. An insufficient number of institutions 
engaged in ECDS is another problem. Creation of such centres can-not result only from the 
goodwill of organisers listed in the Regulation. It is necessary to appoint individuals or institutions 
responsible for establishing and running such institutions. 

Our findings indicate a different number of hours per month for one child. The number of 
hours should depend on the needs of a child and the child’s family rather than institutional 
capabilities. On the other hand, the maximum number of hours of classes in Oświęcim result-ed 
in a small number of children included in the support programme. 

It is therefore beyond doubt that the smooth and efficient functioning of the ECDS system 
can be primarily ensured by a model combining the developed practices. It could be referred to as 
a mixed model, where educational institutions (counselling centres, kindergartens) organise ECDS 
in collaboration with doctors, physiotherapists and social assistance workers, i.e. individuals and 
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institutions closest to children and their parents. As indicated in our findings, the type and the 
incidence of difficulties among children included in ECDS in Cieszyn and Oświęcim are similar. 
The diversity and the multisystemic nature of these difficulties confirm the need to develop 
multidisciplinary, multi-specialist therapeutic teams able to provide children and their parents with 
professional help in the region of their residence. “It is indispensable to coordinate the support 
both at the central and local level. Current regulations which state that the early developmental 
support team will coordinate the support of a young child with a disability are not being 
implemented” (Braun and Niedźwiedzka, 2015). 

The development of ECDS across the country is not uniform, and the implementation of the 
pilot programme revealed a number of difficulties which are mainly associated with funding from 
the National Health Fund, PFRON and local government units. No efficient programme of 
systemic support has been developed so far. Legislative changes should be introduced to allow for 
establishing local EI centres. It is also necessary to organise terminology so that children who 
show developmental disorders could receive immediate support, without waiting for the 
certification of their disability. 

 

References: 
1. Braun A, Niedźwiedzka A: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Problemy i wyzwania. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukry-tymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-
Grzeczne Dzieci”, Warszawa 2015. 

2. Grabowska B: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zadanie lokalnej polityki społecznej. Polityka 
Społeczna 2015; (10): 15–19. 

3. Matusiak Ł: Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Polsce na przykładzie 

Cieszyna i Oświęcimia. Cieszyn 2016, niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem 
dr hab. B. Grabowskiej. 

4. Piotrowicz R: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – potrzeba wsparcia. W: Piotrowicz 
R (ed.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka: wybrane zagadnienia. 
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014. 

5. Pyżalski J, Podgórska- Jachnik D (eds.): Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług 

skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8–16 lat. Raport 

końcowy zrealizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2015. 
6. Raport z realizacji pilotażu programu rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, 

skoordynowana i ciągła pomoc dziecku”. 
 

  



 The current state of development of world science: characteristics and features 
.  

124  

 

Tymoshchuk Olha 
PhD, Associate Professor of the Department of Analytical, Physical and Colloid Chemistry 

Bogomolets National Medical University, Ukraine 

 
 
WAYS OF IMPLEMENTING BLENDED LEARNING  

IN TODAY'S CONDITIONS 
 

In modern conditions, education should focus on technologies that form students' ability to 
learn, operate and manage information, make quick decisions, adapt to the needs of the labor 
market. 

The development of computer network technologies has become one of the promising 
platforms for the development of a modern system of distance education, blended learning, 
electronic learning (e-learning), mobile learning (m-learning), which are effectively used for 
various forms of learning. 

Blended learning is an educational technology that combines learning with the participation 
of a teacher (face-to-face) with online learning, which assumes elements of independent control 
by the student of the path, time, place and pace of learning, as well as the integration of the learning 
experience with the teacher and online [1]. 

Blended learning is a type of hybrid methodology, when there is a combination of online 
learning, traditional and independent learning. The definition of blended learning consists of three 
parts: 

1. Online education. Online education means the transition from face-to-face education to 
online education, which involves the use of educational materials posted on the Internet. The 
student himself controls the time, when to study, the place, the method and the pace. 

2. Controlled learning in an educational institution. The student physically visits the 
educational institution for face-to-face classes with teachers. Blended learning means that students 
have to complete at least part of the curriculum not at home, but in an educational institution 
according to the schedule. 

3. Comprehensive educational experience. Online and in-person components combine to 
provide a comprehensive course.  

Blended learning involves the actual combination of any formats and methods in the learning 
process [2]. 

"Blended learning" is not about technology, but about how to design your classroom (both 
the content of the lesson and the physical space) to take into account the needs of each student 
(pace of learning, complexity and volume of materials, format of interaction, etc.). 

Reasons for the growth of blended learning: 
• quarantine; 
• martial law in Ukraine; 
• an attempt to personalize education; 
• an attempt to solve the problems of student motivation; 
• the need to expand educational resources; 
• the desire to attract the best teachers to any school in the city, country, or world; 
• the need to improve the working conditions of teachers; 
• an attempt to involve parents in the educational process; 
• overcoming the "digital" gap. 
The technology of blended learning includes many interactive methods, forms and 

techniques, the use of information and communication technologies, educational resources, 
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electronic textbooks and teaches students to work with the latest developments. All this contributes 
to the development of students' critical thinking, the development of necessary skills that meet the 
modern needs of the labor market, the formation of the need and ability to learn throughout life 
through the content of the educational subject [3]. 

Quality blended learning means: 
• it is personalized. This method takes into account the individual needs of each student, not 

the whole class as a whole; 
• implies the mastery (quality) of studying this or that material, i.e. the student continues to 

study the next topic or receives a grade only when he/she has mastered the main concept. That is, 
when the student feels that he/she is ready to demonstrate his/her knowledge of the topic, then 
he/she takes the test/passes the final task; 

• the right to student autonomy/independence, that is, every child has skills, information, 
and tools that will help him/her manage his/her own learning process. 

There are a large number of blended learning models: simple, complex, more and less 
popular, etc. There are blended learning models that are disruptive to the traditional classroom. 
They do not include traditional education in its full form; they offer new benefits and are more 
reliable [4]. 

It should be understood that teachers will need special training before they start 
implementing blended learning models in their classrooms. They will face new tasks: 
individualize educational activities, start focusing on results, etc. The teacher himself will cease 
to be just a "carrier of knowledge", but will be a specialist in managing student activities, a 
pedagogical designer and a manager.  

 

References: 
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2. Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів. URL: http://inter 

conf.fl.kpi.ua/ru/node/1174. 
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4. Опыт пионера смешанного обучения: секрет успеха – не в технологиях. URL: https://newtonew. 
com/hero/blended-learning-experience. 
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НАРОДНА ПЕДАГОГІКА – НЕОЦІНЕННИЙ СКАРБ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 

Народна мудрість каже: «Як би ти не знав багато, більше за народ не знатимеш». 
У складних умовах багатовікового поневолення та етнічного розчленування ми, 

українці, створили своє, властиве лише нам, духовне середовище життєдіяльності, 
виробили особливу систему звичаїв, вірувань, світорозуміння, моральних, правових, 
етнічних та естетичних форм. 

В умовах державної незалежності неможливо сформувати нові духовні цінності без 
глибокого й систематичного пізнання народної духовності та матеріально-побутової 
культури. 

Український народ упродовж віків виховував та навчав своїх дітей за законами та 
правилами, які створив сам. Вони активно діяли, і діють нині, у звичаях народу, 
відображаються в обрядах, традиціях роду, родини та реалізувалися у праці й поведінці 
кожного українця. Ці закони та правила народної мудрості лежать в основі народної 
педагогіки, яка є одним з найбільших надбань народу. 

Сукупність традиційних форм і засобів виховання, навчання та підготовка дітей до 
життя і праці і є народною педагогікою. Поняття «народна педагогіка» увів К. Ушинський, 
стверджуючи, що «виховання так ж давнє, як і сам народ». Знання народу про виховання 
випливають з живого досвіду підготовки до життя підростаючих поколінь. Носіями 
народної педагогіки були старші люди в сім′ї й громаді, наділені природною мудрістю, 
добротою, людяністю, працьовитістю. 

Найкращим колективним вихованням та осередком народної педагогіки була й 
залишається сім′я. В Україні завжди панував культ родини, рідної домівки, глибокої 
пошани до батьків та свого роду. Кожна родина у вихованні дітей, починаючи уже з дня 
народження, дотримувалася певної системи правил народної педагогіки, які закріплені у 
неписаному моральному кодексі народної мудрості. 

Не роби зла ні людям, ні природі. 
«Роби так, щоб батьку-матері не було соромно від людей», «До людей з добром, то й 

від людей з добром», - говориться у прислів′ях. У дітей батьки виховували почуття 
взаємодопомоги, поваги до старших, ввічливості, щирості. 

Дуже великого значення надавалося вихованню любові до рідної землі: «Не плюй на 
землю, бо не буде родити» тощо. 

Тільки в чесній праці твоя добра слава й твоє безсмертя.  
З погляду народної моралі, праця – це найвища чеснота, найголовніша засада життя. 

Виховання працьовитої людини починалося ще змалечку. У колискових піснях 
новонародженому бажали, щоб було охоче й робоче. 

Навіть у дитячих іграх та розвагах уже імітувалися певні трудові процеси: «А ми 
просо сіяли», «Сіять мак». А в обрядових піснях також оспівувалися селянська праця: 
«Щедрик, щедрик, щедрівочка», «Сійся, родися». Під час дозвілля, на вечорницях, дівчата 
пряли, вишивали, хлопці лущили кукурудзу. 

У найтяжчі дні свого народу, своєї Батьківщини стань на її захист, бо так роблять 

справжні патріоти. 
Вихованню любові до батьківської хати, до колискової, до сім′ї, до рідної мови і 
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народної пісні сприяла народна поезія, героїчний козацький етнос. 
Найбільше багатство людини – її здоров′я. 
Велику увагу народна педагогіка приділяла фізичному здоров′ю людини. У казках, 

переказах, думах, прислів′ях наводяться приклади, де фізична сила підноситься до ідеалу: 
«Сила для праці, а не для цяці». 

Навчатися прекрасному і величному. 
З дитинства дітям прищеплювали певні естетичні смаки. Починаючи з маминої пісні 

і далі через обрядову поезію та народне мистецтво прилучали до світу прекрасного. Також 
навчали грати на музичних інструментах (сопілці, скрипці), вишивати, малювати тощо. 

Сучасна молодь повинна відібрати усе найцінніше, що створене народом, щоб не 
урвався зв′язок часів. 

Щоб досягти успіхів у педагогічній діяльності, необхідно спиратися на виховну 
систему, створену нашим народом, у якій враховуються природні схильності людини, 
своєрідність національного характеру, що сформувався під впливом середовища та 
обставин, цінності, ідеали духовної культури. І від кожного з нас залежить, якою буде наша 
роль у започаткуванні нових надбань світової цивілізації. 
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ПІДГОТОВКА ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 
ЗДОБУВАЧІВ-АСПІРАНТІВ АВІАЦІЙНОГО 

ПРОФІЛЮ 
 

Публічне монологічне мовлення є предметом дослідження риторики – теорії 
ораторського мистецтва, науки красномовства, яку професор Києво-Могилянської академії 
Ф. Прокопович вважав "царицею душ", "княгинею мистецтв", вказуючи на такі її функції, 
як соціально-організаційну (засіб агітації"), культурно-освітню, а також одержання знань, 
збудження почуттів, формування громадської думки тощо. 

Поняття "ораторське мистецтво", або "красномовство", має два значення:  
-  вид громадсько-політичної та професійної діяльності, мета якої – інформувати та 

переконувати аудиторію засобами живого слова;  
- високий ступінь майстерності публічного виступу, мистецьке володіння словом [2]. 
Своєрідність ораторського мистецтва як засобу переконання полягає в тому, що будь-

який публічний виступ має на меті викликати інтерес аудиторії, певним чином вплинути на 
неї. Метою переконання, на відміну від інших видів впливу на людей, є передавання 
інформації в такій формі, щоб вона перетворилася на систему настанов і принципів 
особистості або істотно вплинула на цю систему. А це можливо лише за активної діяльності 
аудиторії, її критичного сприйняття думок оратора. Встановлюючи зворотний зв'язок, 
промовець залучає аудиторію до процесу спільної мисленнєвої діяльності. Тому важливо, 
щоб присутні не просто погодилися з ним, а, критично осмисливши те, про що він говорить, 
свідомо сприйняли його інформацію. Тоді це буде вже їхній власний погляд, він 
відповідатиме їхнім цінностям, етичним нормам і правилам, вони керуватимуться ним у 
практичній діяльності. 

Особливим жанровим різновидом мовленнєвої діяльності, своєрідним за своєю 
природою, місцем серед інших видів мовлення, а також якісними ознаками є публічний 
виступ. У ньому найповніше реалізується система мисленнєво-мовленнєвих дій – уміле 
використання форм людського мислення (логічно-образного) та мовних засобів вираження. 
Діяльність людини, професія якої пов'язана з виголошенням промов, доповідей, читанням 
лекцій, вимагає набуття певної вправності у виборі відповідного жанру, формулюванні 
теми, відбору фактичного матеріалу та послідовності його викладу, а також високої 
культури мовлення та спілкування в цілому. 

Залежно від змісту, призначення, способу проголошення й обставин спілкування 
виділяють такі жанри публічного виступу: доповідь (політична, ділова, звітна, наукова), 
промова, виступ, повідомлення [5]. 

Основні етапи, що лежать в основі класичної схеми ораторського мистецтва: 
докомунікативний, комунікативний і післякомунікативний. Кожний з етапів містить 
перелік конкретних дій, які можна представити у вигляді таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Основні етапи ораторської діяльності 
Докомунікативний Комунікативний Післякомунікативний 

1. Визначення теми і мети виступу. Проголошення промови. Аналіз промови. 
2. Оцінка аудиторії і обстановки. Відповіді на питання, ведення полеміки.   
3. Підбір матеріалу.     
4. Вироблення тексту.     
5. Репетиція.     

взято з [4] 

 
Особливої важливості вміння виголошувати публічні промови набуває під час 

навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, коли для майбутніх 
науковців професійна комунікація, вміння працювати аудиторією, виголошення доповідей 
та промов, публічні виступи тощо є невід’ємним та надважливим елементом процесу їх 
професійної підготовки. 

У зв’язку з цим, для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти в рамках вивчення дисципліни «Академічне письмо», тема практичного 
заняття «Публічний виступ», можна запропоновано виконати такі завдання: 

1. Оберіть одну з тем наукових виступів, що запропоновані нижче (або запропонуйте 
власну), та здійсніть підготовку до публічного виступу згідно з кроками докомунікативного 
етапу ораторської діяльності (див. таблицю 1). Складіть покроковий план підготовки. 

Рекомендовані теми наукових виступів: 
- «Академічна доброчесність – вибір успішних професіоналів»;  
- «Плагіат в авіації»;  
- «Структура та функції Ради молодих вчених: досвід України та зарубіжних закладів 

вищої освіти»;  
- тема наукового виступу згідно з тематикою Вашого дисертаційного дослідження.  
2. Здобуваємо навички публічного наукового виступу.  
Згідно з обраною тематикою наукового виступу та комунікативним етапом 

ораторської діяльності (див. таблицю 1) здійсніть виголошення промови.  
Використовуйте Правила успішного публічного виступу: 
- ідея; 
- наскрізна тема і структура; 
- пояснення і переконання; 
- фактчек; 
- візуалізація; 
- репетиція; 
- одяг; 
- «Ні!» страху; 
- контакт; 
- щирість. 
3. Кожен виступ має супроводжуватися його подальшим обговоренням 

(післякомунікативний етап). Викладач і здобувачі вищої освіти, незалежно один від одного, 
оцінюють виступи опонентів за шкалою ЄКТС. До уваги береться змістовність виступу, 
послідовність викладу думок, аргументованість, мовна компетенція доповідача тощо.  

4. Після всіх виступів викладач і здобувачі вищої освіти порівнюють виставлені бали. 
Здобувачі вищої освіти паралельно здобувають навички peer-review (оцінка колегами). 

5. Здобуваємо навички академічної дискусії.  
Наприкінці заняття для обговорення можна запропонувати теми:  
- «Здобувач як партнер у пошуку знань, або як студентоцентроване навчання впливає 

на розвиток закладу вищої освіти»;  
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- «Діяльність студентського самоврядування або роль Ради молодих вчених в 
дотриманні норм академічної доброчесності в закладі вищої освіти»; 

- «Опанування академічним письмом, комунікативними навичками як необхідна 
передумова успішного навчання, науково-дослідної діяльності, фахової компетенції, 
успішного соціокультурного та міжкультурного спілкування тощо». 

6. Пропоновані питання для самоперевірки: 
- назвіть основні жанри публічного виступу; 
- назвіть основні етапи публічного виголошення промови; 
- які види вступу Ви знаєте? 
- охарактеризуйте основні поради під час публічного виголошення виступу; 
- назвіть правила успішного публічного виступу. 
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ТИПИ ТЕКСТОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Створення та дизайн навчальних курсів, призначених для здобувачів вищої освіти, 

передбачає ретельний підбір та аналіз інформації, яка включається до навчальних 
матеріалів. Аналіз текстових матеріалів, що пропонується студентам, може здійснюватися 
з метою пошуку ідей та концептів, що присутні у навчальних матеріалах та можуть мають 
прямий або опосередкований вплив на здобувачів освіти. Прикладом такої ситуації може 
бути пошук наративів, присвячених питанню боротьби з кліматичною кризою у навчальних 
посібниках, що використовуються в освітньому процесі. Відповідно, метою даної роботи є 
визначити та проаналізувати методи текстового аналізу, що можуть бути використані для 
аналізу навчальних матеріалів. 

Розглянемо методи текстового аналізу, що можуть застосовуватися в тому числі для 
аналізу навчальної літератури та матеріалів. Спершу визначимо межі та можливості 
застосування тематичного аналізу. Тематичний аналіз — це метод виявлення та аналізу 
визначених тем у масиві даних. Він мінімально організовує та описує масив даних у 
деталях. Тематичний аналіз не прив'язаний до будь-якої попередньо існуючої теоретичної 
основи, тому його можна використовувати в різних теоретичних рамках та для вирішення 
задач різного характеру [1]. Зазначимо, що тематичних аналіз відноситься до якісних 
методів аналізу. 

Наступним слід розглянути контент-аналіз, який може приймати форму як 
кількісного, так і якісного аналізу. Контент-аналіз дозволяє аналізувати тектостову 
інформацію з метою знаходження визначених слів, ідей або тем. Контент-аналіз 
поширений у дисциплінах, де домінує парадигма якісного дослідження. Така техніка 
традиційно використовується для розкриття категорій, закономірностей та зв’язків в даних 
дослідниками, які розглядають реальність як констракт та використовують індуктивний 
підхід [2]. 

Розглядаючи дискурс-аналіз, слід зазначити, що такий метод дослідження стосується 
вивчення та аналізу використаної мови. Даний метод дозволяє аналізувати стенограми 
інтерв‘ю фокус-груп, опубліковану літературу, медіа та веб-матеріали. Виділяють 
формальний, емпіричний та критичний аналізи дискурсу [3]. В результаті це дозволяє 
визначити, яким чином мова використовується та які вона має ефекти. 

Висновки. Як видно з вищесказаного, текстовий аналізу може бути застосований для 
визначення наративів, що присутні у навчальних матеріалах. Прикладом таких наративів 
може бути кліматична криза. В подальшому використання таких методів може допомогти 
кращим чином організувати навчальні матеріали, які використовуються в освітньому 
процесі. У якості подальших наукових розвідок перспективним видається дослідження 
практичних аспектів ролі та місця кліматичниої кризи в навчальних матеріалах для 
студентів вищих навчальних закладів. 
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disclosure. The International Journal of Digital Accounting Research. 17. 1-32. 10.4192/1577-8517-
v17_1. 
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Один із важливих психологічних механізмів, який лежить в основі прогнозування, 

тісно пов’язаний з мисленнєвою діяльністю, яка виражається в умінні встановлювати 
причиново-наслідкові зв’язки між актуальними подіями та їх імовірним перебігом. Під час 
читання опанування цим уміння допомагає школярам глибше проникати в смислову 
тканину тексту, встановлювати, пояснювати, обґрунтовувати зв’язок причин і наслідків у 
діях, вчинках персонажів, у явищах навколишнього світу, що, в свою чергу, дає змогу 
успішно висувати гіпотези: як перспективні (звернені у майбутнє), так і ретроспективні 
(звернені у минуле). 

За висновками вітчизняних та зарубіжних досліджень (П. Гальперін, Н. Тализіна, 
Д. Татьянченко, О. Тиринова, Д. Трофимович, М. Усова, В. Чепиков та ін.) молодші 
школярі під час встановлення причиново-наслідкових зв’язків зустрічаються з певними 
труднощами. Адже цей складний для дітей інтегративний процес пізнання дійсності 
грунтується на мисленнєвих операціях, більшість з яких у молодщому шкільному віці поки 
що розвинені недостатньо. Дітям цього віку легше встановити зв’язок від причини до 
наслідку, ніж навпаки. 

Крім того, відомими ученими-дидактами І. Лернером, Н Менчинською, О. Савченко 
було доведено, що уміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки не проходять стадії 
автоматизації, вони не можуть формуватися стихійно. Отже, щоразу, у різних навчальних 
ситуаціях, пов’язаних з їх застосуванням, вони потребують повного осмислення (Савченко, 
2002). 

Типовими освітніми програмами НУШ для початкової школи передбачено 
необхідність формування зазначених умінь, починаючи з 3 класу. Це задекларовано у 
Мовно-літературній галузі лише з читання. На матеріалі літературного читання визначено 
такі очікувані результати навчання: учень/учениця «установлює (із допомогою вчителя і 
самостійно) причиново-наслідково зв’язки» (3 клас); «знаходить і пояснює причиново-
наслідкові зв’язки» (4 клас) (Типова освітня програма для 3-4 класів ЗЗСО, 2019). Водночас 
у більшості чинних підручників з читання не представлено системного формування 
зазначених умінь з поступовим ускладненням завдань. Серед важливих і необхідних умов 
ефективності формування й розвитку умінь встановлювати причиново-наслідкові зв’язки у 
тексті є застосування системи цілеспрямованих вправ і завдань, виконуючи які, учні 
вчаться виявляти причину за наслідком, передбачати можливі наслідки багатьох явищ, 
учинків, усвідомлювати складність причинних зв’язків у природі, різних соціальних 
ситуаціях і т. ін. 

Розглянемо детальніше особливості формування зазначеного уміння у молодшому 
шкільному віці. Під час навчання воно відпрацьовується поетапно. Спочатку діти 
ознайомлюються з поняттями «причина» і «наслідок» (практично). Потім зазначене уміння 
застосовується як засіб встановлення різних зв’язків. Далі – як складник 
загальнонавчальних умінь, якими оволодіває молодший школяр для успішного 
інтелектуального розвитку у наступних класах. 

У 1-2 класах така робота проводиться шляхом практичного аналізу знайомих дітям 
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природних явищ, ситуацій із шкільного життя, де простежується взаємозв’язок, 
взаємозалежність причини і наслідку; після цього - на матеріалі візуалізованих 
взаємозв’язків. Оскільки встановлення причиново-наслідкових зв’язків ґрунтується на 
абстрактних поняттях, для дітей цієї вікової групи потрібна система наочності. З цією 
метою педагог пропонує дітям розглянути ілюстровані картки, на яких зображено різні 
символи причиново-наслідкових зв’язків: дощ-калюжа; дощ-парасолька; сильний вітер - у 
повітрі кружляє зірване листя; зображення світлофора із зеленим світлом – пішоходи 
переходять дорогу; з червоним – стоять на тротуарі; зображення вази з квітами, у якій 
стебла не дістають води - квіти зів’яли та ін.) Учні мають дійти висновку про те, що одне 
явище (дія, подія) відбувається внаслідок іншого. 

Далі такий логічний прийом відпрацьовується на вербальному матеріалі - коротких 
реченнях, де досить прозоро простежуються причиново-наслідкові зв’язки і дітям буде 
неважко їх встановити. Наводимо окремі зразки завдань. 1. Прочитати речення, визначити, 
які слова вказують на причину, а які – на наслідок: Пригріло сонце, і сніг розтанув. 
Защебетав соловейко – пішла луна гаєм (Т. Шевч.). Поступово нарощується ступінь 
ускладнення виконання завдань. 2. Прочитати пари речень. Пронумерувати їх у такій 
послідовності: перше речення має вказувати на причину, друге – на наслідок: Пташки 
злякано злетіли у повітря. Неочікувано з’явився кіт. 3. Скласти наступне речення, яке за 
смислом є наслідком того, про що йдеться в поданому реченні. Сьогодні діти прийшли до 
школи святково вдягнені. 4. Продовжити речення після слів через те що тому що, 
пояснивши причину дії, настрою. Ми не наважилися ступити на лід, через те що…. У 
Сергійка був радісний настрій, тому що… 

Останнє завдання потребує певних коментарів. Типовими освітніми програмами з 
української мови для початкової школи не передбачено вивчення складнопідрядних 
речень, зокрема наслідкових чи підрядних речень причини, а також підрядних сполучників 
бо; тому що; тим що; через те що; так що та ін. Водночас у процесі усного чи писемного 
мовлення школярі часто послуговуються ними, відповідаючи на запитання «Чому?». А під 
час читання/слухання текстів учні постійно зустрічаються з такими синтаксичними 
конструкціями, і не лише на уроках читання. Вважаємо за доцільне у 3-4 класах практично 
ознайомлювати учнів із зазначеними сполучниками (без вживання термінів), привертати до 
них увагу під час опрацювання текстів. Адже вони будуть для дітей своєрідними опорами-
сигналами про наявність у тексті причиново-наслідкових зв’язків між подіями, вчинками 
персонажів, явищами, фактами у природі, у суспільних відносинах. Продуктивними у сенсі 
встановлення школярами таких зв’язків будуть завдання до тексту з використанням такого 
алгоритму: Що відбулося /трапилось? Чому? Що викликало те, що трапилось? (причина) 
Які наслідки? Як вони проявляються? 

Отже, з допомогою ілюстративного матеріалу, цілеспрямованого виконання системи 
вправ і завдань досягається оволодіння молодшими школярами початковими уміннями 
знаходити/встановлювати причиново-наслідкові зв’язки у природі, у життєвих ситуаціях 
під час сприймання текстів різних видів, робити нескладні узагальнення, висновки, 
наприклад, відтворювати, пояснювати причину події, яка сталася; вчинків, почуттів, зміни 
настрою героїв, саме таких слів персонажа у творі; передбачати наслідки своїх вчинків; 
пояснювати позитивні результати для суспільства різних винаходів, відкриттів; негативні 
наслідки для природи, спричинені діяльністю людини; розпізнавати наміри персонажа 
щодо майбутньої події тощо. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА 
 

Трансформація сучасної освіти потребує модернізації підготовки майбутніх учителів, 
зокрема мистецтва, які будуть здатними не лише адаптуватися до освітніх новацій, але й 
ефективно застосовувати цифрові технології для розв’язання професійних завдань. 
Розмаїття мультимедійної продукції, наявні можливості цифрових технологій, як 
прикладних, так і освітніх, призводять до необхідності розвитку цифрової компетентності 
нової генерації вчителів та готують їх до обраної професії. 

Цифрові технології – всі типи електронного обладнання та додатки, які 
використовують інформацію у вигляді числового коду; сукупність повного набору 
пристроїв, програмного забезпечення чи інфраструктури (апаратне забезпечення, 
програмне забезпечення, телекомунікації, мережі) [3]. Їх використання в музичній 
педагогіці у своїх працях розглядали Д. Алфімов, Д. Мазоха, В. Сафіулін, В. Химинець, 
C. Цзяцзюнь, О. Чайковська та інші. Проте, з точки зору підготовки майбутнього вчителя 
мистецтва застосування цифрових технологій в освітньому процесі висвітлено 
недостатньо, що й становить мету даної роботи. 

Розглянемо досвід впровадження цифрових технологій в мистецьку освіту в 
Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради і в Бердянському державному педагогічному університеті. Під час вивчення 
освітнього компонента «Теорія та методика музичної освіти» (Модуль «Сучасні 
педагогічні технології») на спеціальності Середня освіта (Музичне мистецтво) першого 
(бакалаврського) рівня увага приділяється вивченню тренажерів мистецьких навичок 
(eMediaMyPiano, InteractivePianoCourse, eMediaPianoandKeyboardMethod), а також таких 
електронних продуктів для тренування музичного слуху, як-от: «Ear Power» від 
американської фірми Fast & Soft; «Earope» від данської компанії Cope Media; програма 
«Auralia» від австралійської Rising Software. Ці програми вільно поширюються у мережі 
Інтернет і забезпечують седагування та опрацювання звуку. 

У рамках освітнього компонента «Інформаційні комп’ютерні технології в освіті» 
циклу загальної підготовки освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне 
мистецтво) другого (магістерського) освітнього рівня майбутні викладачі музичних 
дисциплін та вчителі мистецтва протягом першого змістового модуля опановують сучасні 
інформаційні комп’ютерні технології та методики їх упровадження в освітній процес. Так, 
здобувачі вищої освіти розглядають поняття та структуру ІКТ-компетенції викладача 
мистецтва у контексті сучасних інформаційних технологій навчання; знайомляться з 
видами графіки, принципами роботи з графічними зображеннями, створюють малюнки за 
допомогою різних графічних редакторів; розробляють дидактичні матеріали за допомогою 
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Microsoft Office (опитувальники в MS Word, автоматизовані тести та кросворди MS Excel, 
буклети та бюлетені в MS Publisher, інтерактивні презентації та ігри MS Power Point). 
Особлива увага приділяється вивченню особливостей використання спеціалізованого 
програмного забезпечення: робота з програмами для розвитку вокальних даних школярів 
(«Singing Tutor», «VocalJam» тощо), караоке, з аудіоредакторами, зі спеціальними нотними 
редакторами (Sibelius, Finale тощо). Майбутні вчителі мистецтва опановують різні 
технології створення мультимедійних навчальних матеріалів в різних програмах (Windows 
Movie Maker, BandiСam тощо), зокрема інтерактивних відео (H5P) та за технологією 
скрайбінг (PowToon). 

Другий змістовий модуль присвячено глобальній мережі Інтернет та її можливостям 
для освіти. Магістранти знайомляться з педагогічними можливостями мережевих сервісів, 
зокрема Web 2.0, технологіями пошуку даних в Інтернет, соціальними сервісами для 
колективної роботи з різними типами документів, для збереження фотографій та відео, зі 
спільними сховищами закладок, хмарними сервісами (Google Документи, Таблиці, 
Презентації, Форми). Крім того, магістранти вчаться створювати різноманітні дидактичні 
матеріали для уроків мистецтва: презентації (Canva, Prezi тощо), інтерактивні вправи 
(LearningApps, Kahoot тощо), стрічки часу (Dipity, Flipity тощо), інтелект-карти (Bubbl.us, 
Cacoo тощо), віртуальні інтерактивні дошки (LinoIt, Padlet, Jamboard, ThingLink тощо), 
блоги (Blogger тощо), хмари слів (Word It Out, WordArt тощо), веб-сайти (Google Site) 
тощо [2]. 

Зазначимо, що, на думку науковців, добір методичного інструментарію для 
використання цифрових технологій в мистецькій освіті залежить від сформованості трьох 
типів навичок здобувачів: навички взаємодії з комп’ютером та будь-якими іншими 
пристроями (hardwareskills), з допомогою яких можна вийти в мережу Інтернет або 
створювати цифрові артефакти; навички взаємодії з програмним забезпеченням (software 
skills), що забезпечують можливості роботи з контентом; універсальні навички роботи з 
цифровими технологіями (meta skills), зокрема конструювання, розроблення цифрового 
онлайн чи офлайн середовища [1]. 

Наприкінці вивчення освітнього компоненту «Інформаційні комп’ютерні технології в 
освіті» здобувачам пропонується здійснити рефлексію та пройти опитування щодо 
виявлення рівня опанування цифровими технологіями для професійної діяльності. Слід 
відмітити, що за його результатами найбільш популярними та корисними для мистецької 
освіти, на думку магістрантів, є цифрові технології створення відеоматеріалів, зокрема 
програма BandiСam. Вона є зручною та інтуїтивно зрозумілою для користувача, і дозволяє 
робити скріншоти, захоплювати та обробляти відео з монітора комп'ютера (для Windows). 
Крім того, є можливість записувати як певну ділянку, так і весь екран ПК. BandiСam 
допомагає виконувати запис відео з високим рівнем стиснення, при цьому зберігаючи 
якість, і забезпечує високу продуктивність, на відміну від інших схожих програм [4]. 
Завдяки здобутим навичкам магістранти протягом виробничої практики саме за допомогою 
BandiСam створювали цікаві відео проведення уроків мистецтва в закладах загальної 
середньої освіти. 

Отже, в умовах стрімкого розвитку інформаційних освітніх процесів, поширення 
мережевих, віртуальних, мультимедійних видів отримання учнями навчальної інформації 
майбутній вчитель мистецтва має швидко реагувати на сучасні запити й вміти 
запроваджувати нові цифрові технології в едукаційний процес. За умови методично 
грамотного й доцільного застосування форм і методів навчання, які відповідають віковим 
особливостям учнів, перевагу варто надавати виконанню здобувачами різноманітних 
творчих завдань з використанням цифрових технологій для розв’язання конкретних 
освітніх задач. 



 The current state of development of world science: characteristics and features 
.  

136  

 

Список використаних джерел: 
1. Гаврілова Л., Топольник Я. (2017) Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова 

компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання. (5),  
1-14. 

2. Кисельова О.Б. (2017) Сучасні інформаційні технології : метод. рек. для студ.. Харків : ФОП 
Тарасенко В.П., 96. 

3. Кононец Н. В. (2021) Цифровізація освітнього процесу у вищій школі: ел. посібник для 
самостійної роботи магістрів ОП «Педагогіка вищої школи» галузі знань 01 освіта/педагогіка 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Полтава : ПУЕТ, 77. 

4. Офіційний сайт BandiСam. URL: https://www.bandicam.com/ua/. 
 

  

https://www.bandicam.com/ua/


August 5, 2022 |  Lisbon, Portuguese Republic  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

137 

 

Стрюкова Оксана Михайлівна 
директор 

Комунальна установа "Міський центр професійного розвитку  
педагогічних працівників Кропивницької міської ради", Україна 

 

Слюсаренко Віктор Володимирович  
канд. пед. наук, консультант 

Комунальна установа "Міський центр професійного розвитку  
педагогічних працівників Кропивницької міської ради", Україна 

 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 
Анотація. У даній статті розглянуто поняття «компетентність», «професійна 

компетентність вчителя» та її ключові компоненти. Підвищенням професійної компетентності 

є розвиток творчої індивідуальності, формування сприйнятливості до педагогічних інновацій, 

здібностей адаптуватися в педагогічному середовищі, що змінюється. Також визначено основні 

шляхи підвищення професійної компетентності вчителів. 

 

 

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. У нинішніх умовах 
розвитку ринкової економіки нашого суспільства одним із найактуальніших залишається 
питання про конкурентоспроможність спеціалістів. Вирішення цієї проблеми 
безпосередньо залежить від працівників освітньої сфери, адже саме від професійної 
компетентності учителя залежить формування конкурентоздатності, ключових 
компетентностей учнів, їх спроможності увійти у доросле життя.  

Професійна діяльність вчителя охоплює систематичний процес постійного пошуку, 
особистісної реалізації, віднаходження власного професійного стилю. У зв’язку з цим 
вчителю важливо знати шляхи формування і удосконалення професійної компетентності, 
конкретні кроки, що допоможуть пройти власний неповторний шлях на педагогічній ниві, 
перейти від позиції репродуктора до творця, експериментатора, підвищити 
загальноосвітню, методичну, комунікативну, загальнокультурну, підготовку. 

Пошук шляхів досягнення вчителем професійного успіху, збереження можливості 
його розвитку на тривалий час, спрямованість на постійне самовдосконалення та 
самореалізацію є однією з важливих проблем сучасної педагогічної науки. Професійна 
успішність вчителя часто оцінюється з точки зору його професійних досягнень: педагогічна 
майстерність, результативність успішності його учнів, методична та педагогічна 
компетентність тощо. З появою акмеологічної педагогіки стало можливим звернути увагу 
також і на розвиток внутрішнього потенціалу особистості вчителя, який є основою його 
професіоналізму та майстерності, складає основу професійного іміджу та сприяє 
кар’єрному зростанню [1]. 

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Певні аспекти організації діяльності 
педагога в контексті гуманістичної парадигми освіти, моделювання підготовки 
конкурентоспроможного фахівця в системі безперервної педагогічної освіти розглядали 
Є. М. Бачинська, Т. Б. Волобуєва, Б. Л. Тевлін, І. М. Цимбалюк. Питання вдосконалення 
компонентів професійної компетентності вчителів у своїх працях висвітлювали 
О. М. Куцевол, Г. Л. Токань, А. М. Фасоля, В. І. Шуляр.  

Нині питання професійної компетентності педагогічних працівників є актуальним, 
адже відіграє важливу роль у їх діяльності. Зокрема, проблемами педагогічної 
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компетентності займалися такі дослідники І. А. Зязюн та І. В. Колесникова. Дослідниця 
Ірина Колесникова вважає, що педагогічна компетентність - це інтегральна професійно-
особистісна характеристика, що зумовлює готовність і здатність виконувати педагогічні 
функції згідно прийнятих у соціумі в конкретно-історичний момент норм, стандартів, 
вимог [2]. На думку Івана Зязюна стрижньовою ідеєю педагогічної компетентності вчителя 
є гуманістичний підхід до організації навчально-виховного процесу, повага до особистості 
та суб’єктності учня [3]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Переходячи до поняття «професійна 
компетентність» спочатку розглянемо наукове обґрунтовання понять «компетентність» та 
«компетенції», а також «компетентнісна особа».  

Компетентність визначається як сукупність знань, умінь та навичок і певний досвід їх 
використання для реалізації потенційних можливостей особистості. Поняття 
«компетентність» включає і когнітивний компонент. Він окрім певного освітнього об’єму 
знань, вмінь й навичок включає також емоційну складову, яка ґрунтується на двох 
специфічних аспектах: сформованості мотиваційних установок та усвідомленні мети 
власної діяльності [4]. 

Компетентнісна особа - це така особа, коли вона здатна дати результат внаслідок її 
діяльності, настільки вона здатна розв’язувати практичні завдання, настільки її діяльність 
ефективна. Сукупність особистих якостей, знань, умінь, навичок, способів дій, які 
необхідні для продуктивної діяльності утворюють компетенції. Тоді під компетентністю 
ми розуміємо здатність учня володіти компетенціями: ціннісними, змістовими, 
загальнокультурними, особистісного самовдосконалення. «Компетенція є нормативною, 
ідеальною метою освітнього процесу, що моделює якості випускника, а компетентність - 
його результатом, рівнем прояву (сформованості). Поняття «компетенція» пов’язане зі 
змістом сфери діяльності, а «компетентність» - з особистістю, із здатністю особи ефективно 
діяти у стандартних і нестандартних ситуаціях» [5]. 

Професійна компетентність вчителя - це інтегроване професійно-особистісне 
утворення, в якому внутрішні ресурси людини, її особисті якості та здібності 
розглядаються як джерело й критерії ефективної предметної діяльності в системі освіти. 
Інтегративна властивість особистості, що володіє комплексом професійно важливих для 
вчителя якостей, має високий рівень науково-теоретичної й практичної підготовки до 
творчої педагогічної діяльності та ефективної взаємодії з учнями в процесі педагогічної 
співпраці на основі впровадження сучасних технологій для досягнення високих 
результатів. 

Педагог Оксана Сергієнко виділяє чотири групи ключових компонентів професійної 
компетентності вчителя: 

1) інформаційна, продуктивна, предметна та моральна компетентності; 
2) полікультурна, соціальна та психологічна компетентності; 
3) математична і комунікативна компетентності, особисті якості педагога; 
4) автономізаційна компетентність [2]. 
Підвищення професійної компетентності - це розвиток творчої індивідуальності, 

формування сприйнятливості до педагогічних інновацій, здібностей адаптуватися в 
педагогічному середовищі, що змінюється.  

Нині можна виокремити певні основні шляхи підвищення професійної 
компетентності вчителя. 

Система підвищення кваліфікації. Атестація педагогічних працівників на 
відповідність займаній посаді та кваліфікаційну категорію. Відповідно до частини другої 
статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники зобов’язані постійно 
підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. 
Але такий обов’язок урівноважується правом педагогічних працівників, визначеним у 
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частині першій цієї статті, на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів 
освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють 
підвищення кваліфікації. Пошук інформації щодо підвищення кваліфікації педагогічний 
працівник може здійснювати у будь-який спосіб - безпосередньо на сайтах суб’єктів 
підвищення кваліфікації, на різноманітних інформаційних чи спеціальних ресурсах, у 
тематичних групах, через запит необхідної інформації безпосередньо у суб’єкта 
підвищення кваліфікації тощо [6]. 

Самоосвіта. Це провідна форма вдосконалення професійної компетентності вчителя, 
що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду 
шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та 
самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб 
освітнього закладу. Самоосвіта вчителя не повинна зводитися до відновлення знань, якими 
він оволодів у вузі, мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та 
психологічними дослідженнями, пошук нових напрямків у методиці та організації 
навчально-виховного процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, 
що викликають утруднення у практичній роботі. 

Активна участь у роботі методичних об'єднань, семінарів, школі молодого 

вчителя, творчих груп, майстер-класів. На методичних об’єднаннях знайомлять 
педагогів із досягненнями педагогічної науки, допомагають вчителям у формуванні і 
поглибленні фахових знань. Основною метою семінарів є активізація самостійної роботи 
вчителі під час навчання, спонукання до осмислення і більш глибокого вивчення 
теоретичних проблем, застосування отриманих знань на практиці, розвиток здібностей до 
практичного аналізу та формування інтересу до науки та наукових досліджень. У школі 
молодого вчителя надається допомога молодому спеціалісту у вирішенні першочергових 
проблем з планування практичної діяльності, методики викладання предмету, формування 
потреби у безперервному навчанні. Творча група є невеликим колективом педагогів, які 
поглиблено працюють над певною педагогічною проблемою, технологією і забезпечують 
творче їх застосування. Майстер-клас є однією з форм передачі перспективного 
педагогічного досвіду педагога-майстра з конкретної науково-методичної теми. 

Оволодіння сучасними освітніми технологіями, методичними методами і 

прийомами, педагогічними засобами та їхнє постійне вдосконалення. Освітня 
технологія - це створена адекватно до потреб і можливостей особистості і суспільства 
теоретично обґрунтована навчально-виховна система соціалізації, особистісного і 
професійного розвитку і саморозвитку людини в освітній установі, яка, внаслідок 
упорядкованих професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль всіх 
учасників освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну реалізацію свідомо 
визначеної освітньої мети та можливість оптимального відтворення процесу на рівні, який 
відповідає рівню педагогічної майстерності педагога [7]. Метод навчання - це особлива 
форма організації навчального процесу і подачі матеріалу. Метод варто відрізняти від 
прийому. Прийом навчання є лише частиною методу, окремий вид роботи вчителя з 
учнями. Сукупність прийомів і технік певного типу вже визначається як методика 
викладання. Педагогічні засоби - це матеріальні об'єкти, призначені для організації та 
здійснення педагогічного процесу. До педагогічних засобів відносяться: навчально-
лабораторне обладнання, навчально-виробниче обладнання, навчально-наочні посібники, 
дидактична техніка, технічні засоби навчання та автоматизовані системи навчання, 
комп'ютерні класи, організаційно-педагогічні засоби (навчальні плани, екзаменаційні 
білети, картки-завдання, навчальні посібники тощо). 

Опанування інформаційно-комунікаційних технологій. ІКТ - програмне та 
апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, технології обробки, збереження, 
відбору та представлення інформації, глобальна комп’ютерна мережа Інтернет та ін.). Нині 



 The current state of development of world science: characteristics and features 
.  

140  

 

є загальне прагнення до інтеграції різних комп'ютерних засобів навчання та засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій, таких як електронні бібліотеки, довідники, 
енциклопедії, навчальні програми, засоби автоматизованого контролю знань учнів, 
комп’ютерні підручники та тренажери, в єдині програмно-методичні комплекси, що 
розглядаються як навчальні електронні видання і ресурси. В даному випадку інтеграція має 
на увазі як фізичне об'єднання різних засобів ІКТ, що мають змістовне наповнення, в одне 
видання, так і підхід, згідно якого різні засоби інформатизації розглядаються в якості 
освітнього електронного видання, а сам цей термін носить узагальнюючий характер [7]. 

Участь у конкурсах та дослідницьких роботах. Вчитель, беручи участь у 
різноманітних конкурсах, має можливість продемонструвати ті чи інші свої якості, які 
затребувані згідно вимог проведення заходу. Під час дослідницьких робіт педагог може 
проявити свої знання, вміння та навички вирішення різних педагогічних проблемних 
ситуацій. 

Узагальнення та поширення власного педагогічного досвіду, публікації. 
Педагогічний досвід - це система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення 
творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у процесі 
практичної навчально-виховної роботи. Оновлення педагогічного досвіду зумовлена 
постійними змінами у практичній педагогічній діяльності та освітніх надбаннях педагога. 
Педагогічний досвід учителя є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність. 
Власний педагогічний досвід вчитель має змогу поширити, написавши наукові праці та 
опублікувати їх у різних фахових паперових та електронних виданнях. 

Вищезазначені напрямки реалізує методична служба школи (входять педагогічна 
рада, методична рада, шкільні методичні об’єднання, проблемні групи), центр 
професійного розвитку педагогічних працівників, заклад підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників.  

Відзначимо, що особливу роль у процесі професійного самовдосконалення педагога 
грає його інноваційна діяльність. У зв'язку із цим становлення готовності педагога до неї є 
найважливішою умовою його професійного розвитку. Якщо педагогу, що працює у 
традиційній системі, достатньо володіти педагогічною технікою, то для переходу в 
інноваційний режим визначальною є готовність педагога до інновацій.  

Основною метою сучасної освіти є відповідність актуальним та перспективним 
потребам особистості, суспільства та держави, підготовка різнобічно розвиненої 
особистості громадянина своєї країни, здатної до соціальної адаптації у суспільстві, 
початку трудової діяльності, самоосвіти та самовдосконалення. А кваліфікований, творчо 
мислячий, який здатний виховувати особистість у сучасному світі педагог є гарантом 
досягнення поставленої мети. 

До речі, говорячи про професійну компетентність педагога, не можна не сказати про 
створення портфоліо, що є відображенням професійної діяльності, у процесі формування 
якого відбувається самооцінка та усвідомлення необхідності саморозвитку. За допомогою 
портфоліо вирішується проблема атестації педагога, який узагальнює результати своєї 
професійної діяльності. Створення портфоліо - хороша мотиваційна основа діяльності 
педагога та розвитку його професійної компетентності. Для створення портфоліо, 
необхідно мати позитивні результати роботи з вихованцями та досягнення самого педагога. 
Маючи хороше портфоліо, можна брати участь у різних грантах. 

Оцінювати рівень професійної компетентності педагогічних працівників можна за 
трьома критеріями:  

1) оволодіння сучасними педагогічними технологіями та їх застосування у своїй 
діяльності; 

2) готовність вирішувати професійні завдання; 
3) здатність контролювати свою діяльність відповідно до правил та норм. 
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Висновки. Формування професійної компетентності є циклічним процесом, адже під 
час педагогічної діяльності необхідне постійне підвищення професіоналізму, і щоразу 
шляхи повторюються, але вже у новій якості. Від професійного рівня педагога 
безпосередньо залежить соціально-економічний та духовний розвиток суспільства. Зміни, 
що відбуваються у сучасній системі освіти, потребують підвищення кваліфікації та 
професіоналізму вчителя, тобто його професійної компетентності. 
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Each stage of age development requires purposeful activity from a person, which helps to 
achieve harmony between the internal and external conditions of life. When this harmony is 
achieved, a person can be considered adapted to the changed environment and social situation. 

A person from birth is forced to adapt to the external conditions of life, changes, and the less 
nerves and effort it takes, the more pleasure he gets from life and the more energy remains to 
achieve goals and make dreams come true. 

We can say that the ability to achieve goals is the ability of a person to adapt to the conditions 
in which he lives or is. These conditions are subject to change. If a person is able to quickly adapt 
to new circumstances and find such ways of further behavior that will help him continue to achieve 
his goal, then he will be a successful person. 

Adaptability in most scientific concepts is considered by modern researchers and theorists 
as the ability of a person, which determines the success of its existence in a changing reality. 

The concept of adaptability has many definitions. If you try to bring them together, you get 
the following: “Adaptiveness is the ability of a person to adapt to all the diversity of life in any 
conditions, changing his behavior and regulating his mental state” [1]. 

Adaptability is the ability of an organism to adapt (adapt) to changing conditions of the 
external and internal environment, either independently or with the help of various devices and 
mechanisms [2]. 

Adaptability is a conscious change of a person in his worldview, behavior and spiritual 
development. It requires intellectual flexibility, the ability to notice changes in society and quickly 
adapt to them. 

 

 

Adaptability is a complex ability that includes many characteristics

Flexibility of behavior and thinking

Organization Persistence

Self-control

Purposefulness
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Adaptability can be learned and developed. In some people this ability is more developed, 
in others it is less. 

In adaptability, a sincere desire and readiness for change is important. If a person can easily 
adapt, then sudden changes in life and work are easier for him, he can adequately assess and 
analyze problems in difficult situations, he is emotionally stable and able to change quickly. 

 

 
 
A sufficient number of scientific works have been devoted to the development of this issue, 

but the problem of the formation of personality adaptability is not completely resolved. As 
numerous studies show, the development of adaptability occurs in the course of active practical 
interaction between the individual and society, through the implementation of an appropriate 
social relationship between them [3]. 

When a person changes his place of work, he must adapt to the new team, conditions, 
corporate rules, the style of the leader and the individual characteristics of colleagues. 

Low adaptability significantly affects the efficiency of work, therefore, performance may 
decrease and a person may close in himself and not be able to show his positive qualities. If you 
analyze the situation, you can choose the appropriate style of behavior and try to adapt to new 
circumstances [4]. 

Ability Indicators

Analyzes and adequately perceives the environment and knows how to remain a holistic person

Adjusts his point of view, methods of work, style of behavior in accordance with the requirements 
of the changed situation

Helps others adapt to change

Able to quickly switch between tasks without loss of quality

Anticipates changes and reacts to them in advance

Effectively solves problems, despite ongoing changes, ambiguity and instability of the situation

Maintains composure and self-control in the face
challenges and changes

Adapts to new ideas and initiatives

Accepts the inevitability of social change

Looking for a solution to a problem, not explaining
why changes won't work
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Summarizing all of the above, it should be said that adaptability is endurance, high 

performance, the conscious ability of a person who changes and varies in his worldview and 
behavior, depending on environmental conditions, in order to receive support, respect and 
understanding from the people around him. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАБІНГУ  
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 

Постановка проблеми. Технологічний прогрес, цифровізація сучасного суспільства 
спрямовані на зміну якості життя людини на краще. Створення нових ґаджетів, 
використання інтернет-технологій орієнтовані на розширення можливостей людини. 
Розглядаючи та аналізуючи сучасні проблеми психології залежності (адикції), пов‘язані зі 
спробами виділення поведінкових форм залежностей (адикцій), можна зазначити, що 
активно обговорюється проблема ґаджет-залежності (фабінг), що стало результатом кібер-
адикції сучасних підлітків. Представлені різноманітні точки зору з даної проблеми: 
кваліфікація кібер-залежності як поведінкової адикції можна розглядати як поєднання з 
клінічною залежністю поведінкового феномену. Узагальнюючи теоретико-психологічні 
дослідження сучасних вітчизняних та закордонних наковців: К.С. Янг (1994), 
А.К. Голдберг (1996), М.Д. Ґріффітс (1996), М.Л. Смульсон (1997), Ю.І. Машбиць, 
ОО. Гокунь, М.І. Жалдак, О.Ю. Коміссарова, Н.В. Морзе, В.Й. Цап (1997), 
Н.О. Кримова (2007), Дж. Робертс (2015), Д. Сондерс (2015), В.А. Балакірєва (2015), 
С.М. Варламова, К.Р. Гончарова, І.В. Соколова (2015), О.Я. Чебикін (2016), В.В. Чугунов, 
Л.М.Юр’єва, О.В. Камінська (2016), А.Ю. Карачев (2016), Л.П. Журавльова, М.В. Маркова, 
О.П. Саннікова, Ю.А. Данько, К.В. Ахмедзянова (2016), С.Д. Максименко (2018), 
О.В. Марковець (2018), О.А. Екимчик (2019), Ю.О. Асєєва (2021) і багато інших, поняття 
«фабінг» досі залишається недостатньо вивченим. 

Мета ‒ проаналізувати фабінг як чинник адиктивної поведінки осіб підліткового та 
юнацького віку. 

Методи дослідження: теоретичний (аналіз та узагальнення соціально- психологічної, 
психолого-педагогічної літератури, міждисциплінарний аналіз. Теоретичний аналіз 
доступних вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень був присвячений розгляду та 
становленню таких дефініцій як: фабінг, кібер-адикції. Узагальнення та 
міждисциплінарний аналіз соціально-психологічної, психолого-педагогічної літератури 
спрямовано на відображення сучасного стану проблеми залежності від ґаджентів та 
створення власного визначення такого поняття як фабінг з позиції міждисциплінарного 
підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний світ неможливо уявити без 
комп’ютерів, смартфонів, планшетів та мережі Інтернет. Технічні ґаджети, які людство 
використовує щодня, мають широкий спектр застосування: для миттєвої передачі та 
отримання інформації; для використання GPS- та навігаційних систем; для фото- та відео-
фіксування різноманітних подій; для спілкування та розваг. Однак сучасна молодь 
настільки сильно звикла до використання ґаджетів, що провести декілька годин без них 
стає для багатьох справжнім випробуванням. Згідно сучасних досліджень 3,26 мільярда 
людей заходять в соціальні мережі з мобільних пристроїв. Так, в Україні, за даними 
дослідження, проведеного дослідницькою компанією Factum Group на замовлення 
Інтернет-асоціації України, відзначається, що частка користувачів Інтернету збільшилася з 
65 % (у 2018 р.) до 71% (у 2020 р.). Найбільш активними в Інтернеті є українці у віці від 15 
до 24 років (97%). Серед користувачів Інтернетом частка людей віком від 25 до 34 років 
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становить 96%, старше 65 років ‒ уже 29% (рік тому було лише 14%). Частка жінок у 
загальній кількості Інтернет-користувачів становить 52%. «Однією з причин такого 
зростання є «смартфонізація» населення. Для значної частини нових користувачів 
смартфон в 2019 році став першим і єдиним пристроєм для доступу до мережі» [4,5,6]. За 
даними Національного агентства з інформаційного суспільства, 5,8% дорослого населення 
і 12,4% молоді страждають від кібер-адикції [1, с.91–102]. Також можна зазначити, ґаджет-
адикція проявляється у тому, що молодь «змагається» за новими моделями технічних 
пристроїв. «Нова модель», «новий дизайн» – чудові поєднання слів які змушують молодь 
не задумуючись прагнути придбати той або інший ґаджет [2, с.100-131]. Отже, ґаджет-
адикція - це стан людини, при якому електронний девайс стає предметом культу, без якого 
особистість відчуває себе неповноцінною. 

Аналізуючи значення впливу фабінгу на особистість підлітка, в першу чергу важливо 
визначити вікову періодизацію. Так, провідна періодизація відомого американського 
психолога Е. Еріксона (1902-1994) виокремлює кілька психосоціальних стадій розвитку 
особистості в даному контексті: 

Підлітковий вік (від 11 до 15 років) з інтимно-особистим спілкуванням з однолітками. 
У цьому віці дитина виходить за межі сім‘ї і починається систематичне навчання. Діти 
прагнуть дізнатися, що з чого виходить і як воно діє. Ідентичність дитини тепер 
виражається так: «Я – те, чого я навчився». Навчаючись у школі, діти долучаються до 
правил усвідомленої дисципліни, активної участі. Небезпека цього періоду полягає в появі 
почуття неповноцінності, або некомпетентності, сумнівів у своїх здібностях або у статусі 
серед однолітків. 

Фабінг як ґаджет-адикція може мати властивості неналежного використання. 
Смартфони дозволяють людям спілкуватися один з одним практично з будь-якого місця в 
будь-який час. Однак зростає занепокоєння, що смартфони іноді можуть зменшувати, а не 
доповнювати соціальні взаємодії. Термін «фабінг» означає акт зневаги до когось у 
соціальній обстановці шляхом концентрації на телефоні замість того, щоб розмовляти з 
людиною безпосередньо. Наше дослідження було розроблено, щоб вивчити деякі 
психологічні причини та наслідки фабінгової поведінки підлітків. Ми дослідили роль 
самоконтролю та залежності від смартфонів, а також те, як частота фабінгової поведінки 
може призвести до того, що він є нормативним. Залежність від смартфону, страх втратити 
інформацію та самоконтроль дали змогу спрогнозувати залежність підлітків від ґаджетів. 
Наше дослідження передбачало, до якої міри люди вважають, що фабінг є нормативним, як 
через міру, до якої люди самі піддаються фабінгу, так і незалежно. Ці дані свідчать про те, 
що фабінг є важливим фактором сучасної комунікації, що вимагає подальшого 
дослідження.  

Вивчаючи вплив кібер-адикції та фабінгу на особистість підлітка, особливої уваги 
потребує фіксація зміни емоційного стану. Проблема емоційної сфери особистості 
розглядалась у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів, психофізіологів та 
педагогів (А. Ребер, А.В. Сухарєв, О.Я. Чебикін, Р. М Айсина, С. К. Акімов, Е. Л. Андерсон, 
Т. В. Больбот, Л. М. Гайчук, Л. П. Журавльова, К. О. Зеленська, О. В. Камінська,  
Г. М. Кожина, В. І. Коростій, Н. О. Кримова, І. В. Лещина, С. Д. Максименко, Н. О. Марута, 
М. В. Маркова, А. О. Нестерова, Г. О. Самардакова, О. П. Саннікова, М. Л. Смульсон,  
В. С. Ставропоулос, Е. Стін, Н. М. Петрі, Е. Сатоко, В. В. Чугунов, Л. М. Юр’єва,  
C. Ламберт, В. Меннігер та ін., П. Фресс, П.В. Симонов та ін., С.В. Родіна, Т.С. Сваренко 
та ін.). Значний внесок у вирішення проблеми емоційної сфери особистості зробили  
О.Я. Чебикін, А. Маурер, Дж. Мюррей та інші, в роботах яких викладені загальні уявлення 
щодо її дослідження та формування. Значення емоційного інтересу як в еволюційному, 
технологічному розвитку цивілізації так і в індивідуальному розвитку індивіда важко 
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переоцінити. Для опису емоційного стану осіб підліткового та юнацького віку, схильних до 
фабінгу, дослідники часто використовують такі поняття як: емоційна нестабільність, 
адиктивна поведінка, дистрес, тривога, депресія, стрес, переживання власної 
неповноцінності, безпорадності та провини. Однак, емоційні реакції і поведінки підлітків, 
не кажучи вже про юнаків, не можуть бути пояснені лише зрушеннями гормонального 
порядку. Вони залежать також від соціальних факторів та умов виховання, причому 
індивідуально - типологічні відмінності часто-густо превалюють над дорослими. 

Отже аналіз психолого-педагогічної літератури емоційного розвитку осіб 
підліткового віку, дає змогу констатувати, що надмірне використання ґаджетів підлітками 
є сигналом для оперативного втручання. Хоч і нині ґаджет -залежність не визнається 
особливим захворюванням, адже не існує офіційного психологічного чи психіатричного 
діагнозу: «фабінг», «ґаджет-адикції», у порівнянні із алкогольною чи наркотичною 
залежностями, однак залежність від телефону не меншою мірою шкодить емоційному та 
фізичному здоров'ю людини. За результатами теоретичного аналізу ми надаємо своє 
визначення феномену «фабінг»: Фабінг – це соціальна дезадаптація особистості, яка 
характеризується ознакою неусвідомлюваних, неконтрольованих дій, викликаних 
нездатністю та невмінням вибудовувати спілкування та відносини в реальному світі за 
принципом “тут і тепер”, заміщуючи їх віртуальністю. 

Висновки. Здійснивши аналіз психолого-педагогічної літератури, спроб 
класифікацій та диференціацій дослідження фабінгу в підлітковому та юнацькому віці ми 
маємо змогу констатувати наступне: 1. Підлітковий вік — період переходу від дитинства 
до дорослості, становлення почуттів і волі, спрямованості, готовності жити і діяти так, як 
живуть і діють дорослі; 2. Під фабінгом слід розуміти вид нехімічної залежності, який 
виражається в нав’язливому бажанні постійно тримати у руках ґаджет та перевіряти 
інформацію, незважаючи на негативний вплив на фізичне та психічне здоров’я, руйнування 
реальних соціальних комунікативних стосунків, а при неможливість його використання 
виникають зміни в емоційно-вольовій сфері особистості; 3.Під ґаджет-адикцією розуміємо 
вид девіантної поведінки, пов’язаний з формуванням схильності до відходу від реальності 
через зміну свого психічного стану за допомогою постійної фіксації уваги на інтерактивній 
взаємодії з ігровими комп’ютерними програмами або з іншими користувачами за 
допомогою цих програм, що дозволяє нам виявити індивідуально-психологічні особливості 
підлітків, схильних до ґаджет-адикції. Аналіз досліджень психолого-педагогічної 
літератури, спроб класифікацій та диференціацій дослідження фабінгу в підлітковому та 
юнацькому віці дає змогу визначити наступне: емоційну нестабільність, схильних до 
фабінгу осіб підліткового та юнацького віку можна охарактеризувати радше як емоційне 
неблагополуччя. Так для них є характерним переживання дистресу: тривоги, депресії, 
стресу, неповноцінності, безпорадності, провини. У багатьох дослідженнях було виявлено 
зв’язок між зростанням схильності до ґаджет-залежності та рівнем дистресу. 

Таким чином, питання щодо того, який зв’язок є сильнішим: емоційного дистресу чи 
особистісних рис зі схильністю до фабінгу залишається відкритим. Отже, резюмуючи 
вищезазначене, актуальним питанням і на сьогодення залишається визначення тієї межі, 
коли яскравий, барвистий і захоплюючий світ кіберпростору з безліччю різних героїв, 
образів, місць настільки опановує психіку підлітка та юнака, що переростає в ґаджет-
адикцію. 
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CHANGES OF ENDOTHELIAL FUNCTION INDICES 
AND PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES LEVEL IN 

COMORBID COURSE OF ESSENTIAL HYPERTENSION 
 

It should be noted that the peculiarity of internal pathology at present time is its 
comorbidity [1, 2], besides essential hypertension (EH) sintropy worsens disease on the  
whole [3, 4]. Combination of EH with duodenal peptic ulcer (DPU) is frequent. It can complicate 
diagnostics, modify clinical symptoms and worsen treatment quality [7]. The study aimed to 
identify the features of the changes of endothelial function parameters and pro-inflummatory 
cytokines level in patients with EH and comorbid DPU.  

Totally 55 patients (30 males and 20 females) with second stage of EH (medication control) 
were examined; 32 of them had isolated EH (comparison group) and 33 patients (main group) had 
EH in combination with DPU (remission period). The study population had a mean age of 
44,3±2,9 years. Reference indicators were obtained while studying 23 practically healthy 
individuals, sex and age of whome did not differentiate with those of examined patients. 

Spectrophotometrical method was used to evaluate the indices of endothelial function: the 
level of ultimate stable metabolites of nitrogen oxide – nitrites (NО2), nitrates (NО3), their total 
content (NОх) in blood serum and risk-marker of thrombogenic complications (according to 
ristomycin-induced platelet aggregation (RIPA) [5, 9]. Blood test for pro-inflammatory (TNF-α, 
IL-1β, IL-6) cytokines (Ck) was conducted by immunoenzyme method.  

Processing of the obtained data was carried out using Microsoft Office 2003 licensed 
programs, Microsoft Excel Stadia 6.1/prof. For all indicators, the probability of differences 
between groups of studied patients is defined as: ✴ -р<0.05, ✴✴ -р<0.01, ✴✴✴ -р<0.001; the 
differences between the sick study groups and practically healthy individuals are defined as:  
▲ -р<0.05, ▲▲ -р<0.01, ▲▲▲ -р<0.001. 
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Present study revealed that patients with comorbid EH (compared to reference data) had 
1.5▲▲▲ times decreased level of NО2, 1.6▲▲▲ times decreased level of NО3 and 1.6▲▲▲ times 
decreased NО. Unlike patients with isolated course of EH, in EH comorbidity RIPA not only 
exceeded 1.45▲▲▲ times reference data and 1.12✴ times index of the comparison group, but also 
the physiological threshold of this index on the whole, and, moreover, the inverse correlation was 
found between RIPA and NOх (r = -0.27; p<0.01). 

In patients of the main group an essentially increased level (in comparison with reference 
data) of pro-inflammatory Ck was revealed - TNF-α (2.6▲▲▲ times higher), IL-1β (2.3▲▲▲ times 
higher) and IL-6 (1.6▲▲▲ higher). Noteworthy that absolute content of proinflamamtory Ck in 
the patients of the main group had been higher than in the comparison group:  
TNF-α – 1.5✴✴✴ times higher, IL-1β – 1.4✴ times higher, IL-6 – 1.3✴ times higher. Patients of 
the main group had negative correllations between TNF-α and NOх, IL-1β and NOх (r = -0.30 and  
r = -0.28 accordingly; p<0.01) and their severity was higher than in patients of comparison group 
(r = -0.27 and r = -0.24 accordingly; p<0.01). Direct correlation was found between TNF-α and 
RIPA (r = +0.28; p<0.01) as well as between RIPA and IL-1β (r = +0.26; p<0.05), they were more 
pronounced than in patients of the comparison group (r = +0.25 and r = +0.22 respectively; 
p<0.05).  

Thus, patients with EH in conditions of comorbid course with DPU have decrease contents 
of nitroxide and increase of pro-inflammatory cytokines level in blood serum. Presence of 
correlation relationships between pro-inflammatory Ck and indices of endothelial dysfunction, 
pro-inflammatory Ck and risk-marker of thrombogenic complications should be considered as 
burdening criterion in conditions of comorbid course of EH and DPU and should be taken into 
account when stratifying cardiovascular risk. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF YOUNG 
WOMEN AND YOUNG MEN: METHODOLOGICAL 

ASPECTS OF ASSESSING THEIR CHARACTERISTICS 
 

Psychophysiological adaptation is the most important link of the general adaptation process, 
is a necessary prerequisite for the successful implementation of motivated behavior in specific 
conditions of stay, determines its main properties [1, 4, 5, 6, 10, 12]. It is this component of social 
and professional adaptation that ensures the establishment of an optimal balance between the 
individual and the environment, allows the individual to fully satisfy actual needs and realize 
practically significant goals that are related to them, and, therefore, to ensure the appropriateness 
of mental and psychophysiological support for the daily activities of a person requirements of the 
environment [2, 3, 7, 8, 9, 11]. 

It should be noted that the need to determine adequate and reliable methods of assessing the 
patterns of adaptive transformations that take place increases significantly in certain periods of a 
person's life, especially in those periods characterized by the transition from one stage of age 
development to another, associated with significant restructuring structural organization of the 
individual, the appearance of psychophysiological and behavioral changes, changes in 
psychosocial orientations, etc. Such periods include adolescence, which is associated with the time 
of social growth and the processes of mastering the basics of professional skills, is a kind of natural 
biologically and socially significant model of the creation and implementation of specific 
conditions for the destabilization of the system of psychophysiological adaptation. The current 
situation, on the one hand, determines the extremely urgent search for means that lead to the 
improvement of the course of adaptation processes, on the other hand, it provides an opportunity 
to establish their quantitative parameters and develop clear qualitative assessment criteria. 

In this regard, it is necessary to take into account the fact that the study of the features of 
psychophysiological adaptation necessitates the introduction of a complex approach to the study 
of its criterion characteristics, an integral element of which is the consideration of not only those 
aspects that characterize its actual mental correlate and, accordingly, determine the state 
maintenance of mental homeostasis and preservation of mental health, but also those that have 
social and psychological aspects,.i.e. characterize the degree of adequacy of the organization of 
microsocial interaction and the level of achievement of socially significant goals, and 
psychophysiological aspecst, i.e. testify to the level of organization of psychophysiological 
relationships and preservation of somatic health. 

As the most adequate criteria for the course of adaptation processes that occur in the of 
young women and young men, according to the results we obtained, during the conduct of 
scientific research, both direct and integral criteria should be used. Among the first, it is necessary 
to include the peculiarities of shifts in the processes of formation and development of socially and 
professionally significant psychophysiological functions in the dynamics of a certain time, the 
limits of which are determined by the framework of the period of stay in a general educational and 
higher educational institution or the period of acquiring professional skills, among the second – 
integral indicators regarding the generalized definition of the nature of transformations in the state 
of various psychophysiological functions and personality traits of the organism, which occur in 
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the dynamics of a certain time, for example, the calculation of the generalized index of 
psychophysiological adaptation or the use of specially developed complex point scales for 
screening assessment of the peculiarities of the course of psychophysiological adaptation 
processes. 

The proposed approaches provide an opportunity to determine certain regularities of shifts 
both from the point of view of assessing the nature of the development of certain 
psychophysiological functions, and from the standpoint of assessing individual features of the 
course of adaptation processes, as well as to establish quantitative criteria for assessing the degree 
of success of the ongoing psychophysiological adaptation of the organism, in particular, to 
determine the signs of satisfactory, its unstable and unsatisfactory course, manifestations of 
disruption of adaptation processes too. 
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THE PRACTICAL SIGNIFICANCE OF PRELIMINARY 
STUDY OF THE CHEMICAL SCALE, STRUCTURE 

AND STRENGTH OF URINARY STONES FOR 
CHOOSING A RATIONAL METHOD OF  

THEIR DESTRUCTION 
 

Introduction. Urolithiasis is one of the oldest diseases known to medicine; however, the 
mechanisms of stone formation and development remain largely unclear. Physico-chemical, 
biological and biochemical processes that take place during the formation of urinary stones 
determine the peculiarities of their composition and structure, which is confirmed by modern 
methods of analysis: spectral, X-ray, polarization optical, immersion, infrared spectrometry, 
etc [1,2]. But it was determined that knowledge of the chemical composition and structure of 
urinary stones does not allow to improve their destruction. Urolithiasis, a complex multifactorial 
disease, results from an interaction between environmental and genetic factors. Epidemiological 
studies have shown that urolithiasis is associated with a number of lifestyle-related diseases, 
including cardiovascular disease, hypertension, chronic kidney disease, diabetes, and metabolic 
disorders. syndrome. Elucidation of the mechanisms underlying the formation of urinary stones 
will allow the development of new prophylactic agents [3,4]. For the development of new modern 
methods of mechanical destruction of urinary stones, data on the structure of urinary stones, which 
primarily determines their physical properties, are of particular importance. An example can be 
the fact that graphite and diamond have the same mineral composition (carbon), but the strength 
of each of them cannot be compared: one is fragile, the other is the hardest. 

The goal of the work — to improve the quality of destruction of uroliths from the kidneys 
of residents of the Dnipropetrovsk region, primarily related to the preliminary study of the 
structure, morphology and strength of these formations.  

Research methods. To carry out the work, a comparative analysis of the morphology of 
more than 246 renal uroliths of residents of the Dnipropetrovsk region was carried out and their 
petrographic study was performed. The sizes of the studied stones were from 5 mm to 67 mm in 
length, from 4 mm to 54 mm in width, from 3 mm to 31 mm in thickness. Some stones were larger. 
The shape of the stones was varied. The morphology of uroliths was studied using a stereoscopic 
binocular microscope MBS-9. Microscopic examination of sections of uroliths was performed 
using an optical polarizing microscope MIN-8. Density characteristics were determined using 
computed tomography on a Siemens SOMATOM device.  

Discussion of results. It is known that solid bodies differ from each other not only in mineral 
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composition, but also in structure and texture. The construction of a solid body, which is a urinary 
stone, is characterized by structural and textural features due to its origin and subsequent 
transformation (genesis). Structure and texture determine the structure of matter at different levels. 
Texture is the composition of a sedimentary rock, determined by the orientation, relative 
arrangement of constituent parts, as well as the way of filling the space. Texture is mainly a 
macroscopic feature, the study of which is carried out on rock samples (on dissections of stones, 
on the surface of anschliffe). Structure - the structure of the rock, which is determined by the size, 
shape, orientation of the particles and the degree of preservation of the organic residue 
(microscopic feature). The structure of rocks of chemical origin, including urinary stones, is 
characterized by the degree of crystallinity and size (sizes) of grains. 

The structure is of great importance in the strength of the urinary stone. The most durable 
and resistant to destruction are stones that have a fully crystalline equally medium-grained or fine-
grained structure. Large-grained, coarse-grained, giant-grained formations are more prone to 
destruction, both under conditions of mechanical impact and under conditions of significant 
temperature changes, because large crystals with significantly pronounced adhesion in large-
grained formations are easily split and destroyed. Vitreous stones quickly split under conditions 
of sudden temperature changes. Stones are characterized by the presence of cavities, such as cracks 
and caverns. Cavities are different in shape - bubbly, channel-like, fissure-like, branch-like, etc. 
The shape and degree of hollowness of the stone determine its properties such as density, strength, 
and susceptibility to destruction. 

In previous works, the most complete attention was paid to the structure and composition of 
urinary stones, including single kidney stones, using petrography, infrared spectrography, laser 
and electron probe microanalysis. During the X-ray structural analysis of urinary stones, the 
predominant amount of calcium oxalate was found - 59%, followed by calcium urate - 36%, and 
the least amount of calcium hydrogen phosphate - 2%. It has been established that oxalate stones 
are characterized by a fine-grained and fine-grained structure. The main types of texture of these 
stones were concentric, zonal and radial-radial. A characteristic structural feature of urate stones 
is a microcrystalline structure, and the predominant textures are spherulite, sector-spherulite, and 
chaotic. Amorphous minerals in the vast majority are provided in the form of cementing, binding 
individual crystals of the mass. Recrystallization processes with the formation of hollowness were 
more often observed in these stones. Coral-like stones are characterized by a mixed composition. 
They were formed in the presence of amorphous minerals with the addition of salts of different 
composition. The structural feature of coral-like stones was their chaotic construction. 

Thus, the analysis of our own data shows that urinary stones have a different composition 
and, depending on the type, mainly consist of crystals of uric acid, sodium or ammonium uric acid, 
calcium oxalate or ammonia, calcium phosphate, magnesium phosphate or ammonia. All stones 
consist of organic and mineral parts. Many of them are mixed in their composition. Mineral slkad 
contains from 6 to 17 or more trace elements. As for the structure of stones, the studies devoted 
to this issue concern the study of the microstructure as a consequence of stone formation. It was 
established that the microstructure of stones, as well as their composition, depends on the type of 
urinary stones. The study of the structure and composition of urinary stones in order to detail the 
mechanism of their destruction is an important task, because the principle of mechanical 
destruction is the basis of remote and contact methods of stone disintegration. 

According to external features, the studied stones were divided into groups of known types: 
urates, oxalates, phosphates and mixed composition. 

Urate had a solid consistency, color from yellow to dark brown. Their surface was often 
smooth. Individual stones were covered with small grains that were tightly connected to the 
surface or (less often) easily separated from the surface of the stone after a slight pressure. Oxalates 
were solid formations from yellow to dark brown (more often). Their surface was also smooth, 
sometimes warty or rough, covered with dull sharp spines. Phosphate stones were of different 
consistency: some of them were easily crushed, others had a solid consistency. They had a mostly 
white or yellowish-white color, a smooth or slightly rough surface. The stones of mixed 
composition had various colors and surfaces. Depending on the predominant ratio of constituent 
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parts and internal connections, some of them were solid, others were easily crushed. Some of them 
were easily crushed only after the destruction of the hard surface layer. Others, on the contrary, 
were solid even after the destruction of the surface layer [5]. 

Depending on the component, we divided the studied stones into three groups: 1) crystalline, 
among which we additionally identified two groups: a) monomineral and b) polymineral; 
2) amorphous; 3) mixed in composition - complex salts of various acids. Depending on the 
location of the crystals, radial-radiant, spherulite, globular, and chaotic structures were 
distinguished. 

It was established that urates are characterized by a concentric structure. In 90% of stones, 
a well-formed core is visible, the diameter of which (measured on the samples) ranges  
from 0.1 to 0.5 mm. The core is surrounded by dense layers with loose layers 0.1-0.5 mm wide. 
Often, "holes" are formed around the core, which leads to the separation of layers and further 
destruction of the stone. The obtained data make it possible to determine the structure of urates as 
pelitomorphic-hidden crystalline, equivalently fine-grained (crystal size 0.01 mm). 

Research results showed that phosphates, like urates, have a concentric structure around a 
nucleus, often have 2 or more nuclei and a coral-like shape. The diameter of the nuclei is  
from 0.1 to 0.5 mm. Phosphates have multi-step cleavages and loose layers. The width of the 
layers is 0.1 mm and less. The structure of the stones is cryptic, equally fine-grained [6]. 

Unlike urates and phosphates, oxalates do not have a clear concentric structure. These are 
monolithic stones. Only 20% of samples have a well-formed core. Oxalates consist of dense layers 
that do not have loose layers. When studying them under a microscope, it can be seen that 
pronounced crystals are not defined, but microcracks have a very fine structure, which is filled 
with an organic part. That is, according to the degree of crystallization, the structure of oxalates is 
vitreous, fine-grained, stones do not have clearly marked crystals.  

Computed tomography (CT) is the gold standard in the diagnosis of kidney stones; its 
sensitivity and specificity are high (~94% and ~97%, respectively), and small structures around 
1 mm can be identified. In addition, CT determines the number, shape, location and attenuation 
coefficients of stones [7]. 

Hounsfield units (HU) are related to the density of the tissue or stone. HU is the result of a 
linear X-ray attenuation scale, and the HU value is related to distilled water at normal pressure 
and temperature. In addition, the relationship between stone radiodensity, expressed in HU, and 
stone size can be considered a predictor of kidney stone composition. This measure is called  
the Hounsfield density. Several studies have linked HU to the composition of kidney stones. 
However, there is little evidence of a relationship between Hounsfield density and kidney stone 
composition [7,8]. 

A preliminary study of the density of the stone structure of various types using CT in the 
experiment showed the following results (Table 1). 

 
Table 1 

Indicators of density, of heterogeneity, of the structure of uroliths 
Parameters of uroliths Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 

Form wrong wrong wrong wrong 
Dimensions (mm) 15х9х17 14х11х17 14х9х16 11х9х13 
Medium density  1329 1584 1516 570 

Minimum density   639 503 108 436 
Maximum density   1765 1910 1855 623 

Heterogeneity index (standard deviation of density)  263 278 379 38 
 
Indicators of heterogeneity of the structure of urinary stones were compared with the data 

of their further petrographic study. As a result of the comparative analysis, it was proved that in 
the vast majority of stones there is a coincidence of structural features with indicators of structural 
heterogeneity. The latter may indicate the nature of the strength of the stone. Especially the 
mismatch of indicators was determined in samples 3 and 4, which indicates significant changes in 
the structure and chemical composition of these stones (Fig. 1-4). 



 The current state of development of world science: characteristics and features 
.  

156  

 

  
Fig. 1. Features of the structure of the 

central part of sample No. 3. Micrograph 
of the area immediately adjacent to the 

"organic core". A layer consisting mainly of 
flaky aggregates of large crystals of 

vevellite with separate accumulations of 
phosphate - collophane. Near the cross 

hairs there are 3 large inclusions of 
collophane. simple transmitted light. 

Magnification x90. 

Fig. 2. Features of the structure of the central part of 
sample No. 4. On the crosshairs of the threads, the 

differences in the shades of the color of the organics of 
the “organic core” are clearly visible. Slightly below the 

crosshairs of the filaments, there is a polymineral 
aggregate mainly consisting of cystine grains with a 

slight admixture of veddyllite. To the left of the vertical 
thread are located (above and below the horizontal 

thread) isometric aggregates. They are surrounded by 
organics from the outside, and in their central part there 
are intergrowths of cystine grains. Polarized transmitted 

light. Magnification x90. 
 
Stones of mixed composition are characterized by features of both phosphates and oxalates. 

They have a concentric structure, often 2 or more nuclei with a diameter of 0.01-0.1 mm. Stones 
of the mixed type combine the elements of oxalates and phosphates, the structure is concentric in 
the form of a core, which is surrounded by layers of different width (0.1-0.2 mm) and hardness. 
Often, similarly to phosphates, layers of loose material with a width of 0.001 mm are formed. The 
stone structure is pelitomorphic-fine-grained. 

 

  
Fig. 3. Structural features of the 

peripheral part of sample No. 3. At the 
cross hairs there is a rather large lenticular 
inclusion of organic matter. The mineral 

component is predominantly represented by 
flaky accumulations of wewellite with an 
insignificant admixture of grains of uric 

acid dihydrate. Polarized transmitted light. 
Magnification x90. 

Fig. 4. Structural features of the peripheral part of 
sample No. 4. In the field of view, there is a coarse and 
thin-layered aggregate intersected along a thin layer of 

organic matter by a rather thick and consistent interlayer 
of wevellite. In general, weddellite dominates in the 

field of view, and wevellite is in a sharply subordinate 
amount. Single highly dispersed crystals of uric acid 
dihydrate were found at the very edge of the sample. 

Polarized transmitted light. Magnification x90. 
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It can be seen from the above that the three types of stones, except oxalates, have the same 
structure. The texture of all is layered or irregular. Chips are especially important in the 
construction of stone. Cleavage failure is the most brittle form of failure that can occur in a 
crystalline material when crystallographic surfaces separate. Due to the fact that neighboring 
crystal grains have different orientations, the brittle fracture at the crystal grain boundary changes 
its direction and continues to propagate in the most favorable direction of the fracture surface. It 
was noted that the cracks have a step that is parallel to the crack propagation direction and 
perpendicular to the crack plane. In all types of such stones, cavities, cracks and splits around the 
cores were identified, along which the separation of layers and subsequent destruction of the stone 
occurs. But it should be noted that these formations are most pronounced and often occur in 
phosphates and urates. In phosphates, cracks are more often multi-step. There are almost no cracks 
in oxalate stones, cavities and cracks are occasionally found. 

Conclusions. Thus, urinary stones, as biological objects, in contrast to hard bodies of 
mineral origin, have characteristic diagnostic signs and stable types of structures and textures for 
each type. It is known that the nature of destruction is significantly influenced by the structure of 
urinary stones. In turn, the features of the chemical composition and distribution of elements of 
zonal structures are reflected in the structure. However, in order to be able to improve the methods 
of their litholysis, destruction and, especially, metaphylaxis of recurrent stone formation, in-depth 
knowledge about the peculiarities of the physical and technical properties of urinary stones is 
required. 
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За даними дослідників, у структурі інвалідності дітей упродовж 2011– 2015 рр. серед 
причин, внаслідок яких діти стають інвалідами, хвороби нервової системи (18,9–17,0%) 
посідають друге місце [1, 2]. 

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, 
кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення 
соціального захисту дітей з інвалідністю, визначення пріоритетних напрямів у цій роботі, 
одним із яких є рання соціальна реабілітація дітей з інвалідністю [3, 4]. Складна 
демографічна ситуація в країні і стабільне зростання дитячої інвалідності актуалізують 
питання соціального захисту та створення сприятливого життєвого та реабілітаційного 
простору для дітей з інвалідністю [5].  

Поряд з порушеннями психофізичного розвитку у дітей спостерігається соціальна 
дезадаптація, порушення соціальних контактів, низький соціометричний статус, що 
поглиблює порушення їх психічного розвитку, негативно впливає на емоційно-вольову 
сферу. Тому актуальним є проведення медико-соціально реабілітації для дітей цієї 
категорії, що сприятиме відновленню втрачених соціально-психічних функцій. 

Відсутність у батьків необхідних психологічних, педагогічних, медичних знань і 
навичок виховання таких дітей; закритість спеціальних виховних та освітніх установ не 
може не позначитися на розвитку особистості дитини з інвалідністю, її готовності до 
самостійного життя [6]. У зв’язку з цим актуальним є питання створення сприятливого 
реабілітаційного простору для дітей з інвалідністю, у тому числі і для ранньої соціальної 
реабілітації. Це дозволить максимально компенсувати обмеження їх життєдіяльності та 
створить усі передумови для подальшого розвитку та успішної інтеграції дітей з 
інвалідністю у суспільні відносини [5, 6].  

Метою роботи була оцінка ефективності медико-соціальної, психолого-педагогічної, 
фізичної реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок органічного ураження центральної 
нервової системи (ЦНС) із залученням спеціалістів мультидисциплінарної команди.  

Оцінювання ефективності реабілітаційних заходів проводили до та після 10-денного 
курсу реабілітації згідно загальноприйнятої шкали GMFM (Шкала великих моторних 
функцій, Gross Motor Function Measurement Score Sheet) [7]. У якості загального орієнтиру 
для визначення змін великих моторних функцій у дітей з церебральними паралічами, при 
проведенні оцінювання дотримувались бальної оцінки, де 0 - не пробує виконувати,  
1 - починає виконувати, 2 - частково виконує, 3 - повністю виконує, НТ- не тестувалося. 

Вивчали наступні параметри: лежання і повороти, сидіння, повзання на колінах, 
стояння, хода, біг, стрибки; вираховували загальну оцінку. 

Під спостереженням знаходилось 325 дітей віком від 4 до 18 років, інвалідність яких 
пов’язана з різними органічними ураженнями ЦНС. Кожна дитина з інвалідністю отримала 
10 комплексних занять з мультидисциплінарною командою, згідно стандарту надання 
соціальних послуг. 

Реабілітаційні заходи включали в себе заняття: з фізичної реабілітації, соціальної 
адаптації, психолого-педагогічної корекції, корекції мови та мовлення, що проводились з 
урахуванням фізіологічних та індивідуальних особливостей дітей, відповідно до 
індивідуальної програми реабілітації та рекомендацій лікарів. Середня тривалість занять 
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складала 45 хвилин. 
Корекція рухових порушень у дітей із церебральним паралічем проводилась із 

застосуванням методики динамічної пропріоцептивної корекції з використанням 
рефлекторно-навантажувального пристрою, механотерапії, лікувальної фізкультури. 
Застосовувалися такі фізичні вправи: вправи для розтягнення м’язів, зняття напруження 
м’язів, розширення діапазону рухів; вправи взаємного впливу для зміцнення м’язів 
синергістів та м’язів антагоністів; вправи на витривалість для підтримки ефективності 
функціонального стану органів; вправи на розслаблення для усунення спазмів м’язів та 
судом; вправи для навчання навичок нормальної ходьби; вправи на підйом по похилій 
площині для покращення рівноваги та сили; вправи на опір для розвитку м’язової сили. 

Кожній дитині для дозування фізичних навантажень при використанні методів 
фізичної реабілітації лікарем фізичної та реабілітаційної медицини спільно з фізичним 
терапевтом призначався руховий режим відповідно до її стану. 

На заняттях з корекції мови та мовлення виконувались різноманітні вправи для 
розвитку імпресивного та експресивного мовлення, артикуляційної моторики, 
мовленнєвого дихання, фонематичного слуху, загального, кистьового та пальцевого 
праксису. За потребою залучались техніки логопедичного масажу. 

Командою психолого-педагогічного та соціального супроводу створювались 
індивідуальні короткотривалі програми для корекції порушень в інтелектуальний, 
емоційній, поведінковій сфері дитини. 

При оцінці показників досягнення у більшості дітей покращилися: загальний 
фізичний стан, загальний та ручний праксис, координація рухів, комунікативні навички, 
навички соціальної взаємодії, що підвищує рівень подальшої соціалізації, емоційний стан, 
знизився рівень тривожності. 

В результаті проведеної роботи нами вдосконалено алгоритм надання допомоги 
дітям з інвалідністю при порушеннях центральної нервової системи: 

1. Консультація дитини з інвалідністю лікарем фізичної та медичної реабілітації. 
2. Створення індивідуальної реабілітаційної програми. 
3. Командний психолого-педагогічний та соціальний супровід для корекції порушень 

в інтелектуальний, емоційній, поведінковій сфері дитини. 
4. Широке залучення впливу батьків. 
5. Застосування методики динамічної пропріоцептивної корекції з використанням 

рефлекторно-навантажувального пристрою (при відсутності протипоказань). 
6. Оцінка ефективності реабілітаційного відновлення дитини з інвалідністю. 
Отримання реабілітаційного відновлення такими дітьми є однією з основних і 

невід’ємних умов їх ефективної соціалізації, забезпечення повноцінної участі в житті 
суспільства, успішної самореалізації в різних видах професійної і соціальної діяльності. 
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ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Вступ. Правильне харчування та здоровий спосіб життя є і будуть одними з 
найважливіших аспектів життя людини, що потрібні для повноцінного фізіологічного та 
психологічного функціонування. [1] На сьогодні, у період пандемії 21-го століття, значна 
частка людей нехтує такими важливими та необхідними для неї сферами життя, змінюючи 
їх на проведення свого часу світовій павутині, що надалі соже призвести до негативних 
наслідків. [2] 

Мета. Проаналізувати та порівняти особливості щоденного життя студентів 
медичного факультету (українських та іноземних) до та під час карантину. 

Матеріали та методи. Для досвгнення поствленої мети ми провели анкетування 
студентів медичного факультету. Подальша статистична обробка даних була проведена у 
програмі Microsoft Office Еxcel та Jamovi. 

Результати. Загалом у анкетуванні взяли участь 142 дівчина і 21 хлопців українських 
студенів та 118 дівчат і 141 хлопець іноземних студентів. Вікові межі респондентів 
коливався від 18-ти до 32-х років. Встановлено, що 37,34% іноземних студенів-медиків 
мали вдосталь вільного часу, натомість 36,76% українських студентів-медиків 
стверджували, що кількість їхнього вільного часу після початку дистанційного навчання 
значно зменшилася. Також важливим є те, що у 42,75% українських студентів-медиків 
харчування почало бути більш регулярним, а раціон значно урізноманітнився (42,84%) у 
час карантину. Найбільше на психологічний стан іноземних студентів-медиків у період 
карантину впливало надмірне використання різних гаджетів – 37,47% та кількість завдань 
стала більшою – 36,7%. Доведено, що з початком карантинних обмежень к-сть українських 
студентів-медиків, що почали проводити перед екраном комп’ютера більше ніж 5 -ти годин 
значно підвищилася — від 17,5% до 59,0%, а зір погіршився у 49% опитаних. Варто 
зауважити, 32% іноземних студентів-медиків стверджують, що дистанційне навчання 
негативно впливає на загальну активність протягом цілого дня, натомість більше 70% 
українських студентів-медиків почали у цей час активніше займатися спортом, 29% почали 
регулярно робити ранкову зарядку. Але все ж значним недоліком залишаєтться велтка 
необхідність проведення великої кількості часу перед монітором комп‘ютера — 91,85% 
українських студентів-медиків. 

Висновки. Отже, особливості життя студентів-медиків хоч і покращилися із 
початком онлайн-навчання, зокрема в українських студентів-медиків покращився та значно 
урізноманітнилося харчування та стали частішими заняття спортом, а от у іноземних 
студентів-медиків значно збільшилася к-сть вільного часу, все ж потребує деякої 
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корекції. [2] Тому необхідною є розробка вказівок з метою покращення особливостей 
способу життя та як іноземних, так і українських студентів-медиків. [1] 
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ДОКЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ  
МАЗІ НА ОСНОВІ НАСТОЯНКИ ГОРІХА  

ЧОРНОГО. ПОВІДОМЛЕННЯ 1:  
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сучасному етапі виробництва лікарських засобів у медичній галузі одним з 
основних напрямків є розробка комбінованих препаратів на основі сировини рослинного 
походження, що містить біологічно активні речовини (БАР) і володіє поліфункціональними 
властивостями [1]. 

Природні унікальні комплекси рослинної сировини обумовлюють їх використання у 
фармацевтичній і медичній практиці для лікування і профілактики захворювань різної 
етіології, у тому числі різноманітних патологічних захворювань, що супроводжуються 
рановим процесом [2]. 

Широке розповсюдження інфекції ранового процесу та виникнення супутнього 
різноманітного видового складу мікрофлори спонукає науковців до пошуку перспективної 
рослинної сировини та створенню на її основі нових вітчизняних препаратів [3, 4]. 

БАР рослинного походження, які одержують з листя та плодів горіха чорного, 
забезпечують доволі широкий спектр фармакологічних властивостей, необхідних для 
високоефективної місцевої протимікробної терапії [5]. 

На даному етапі роботи було вивчено протимікробні властивості комбінованої мазі, з 
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різними концентраціями спиртової настоянки горіха чорного, з метою вибору оптимальної 
концентрації дослідного екстракту у складі мазі для подальшого дослідження 
ранозагоювальної і місцевоанестезуючої дії. 

Визначення протимікробних властивостей мазі на основі настоянки горіха чорного 
здійснювали за методом дифузії в агар у модифікації "колодязів", який дозволяє дати якісну 
та кількісну оцінку антитимікробної активності [6]. Протимікробну дію зразків мазі 
вивчали відносно музейних тест-штамів мікроорганізмів: Staphylococcus aureus 
АТСС 25923, Staphylococcus аureus АТСС 6538 – Р, Вacillus сеreus АТСС 10702, 
Streptococcus pneumoniae АТСС 49619, Escherichia coli АТСС 25922, Proteus vulgaris 
АТСС 4636, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Candida albicans АТСС 885-653. 
Мікробне навантаження становило 0,5 за стандартом McFarland. У експерименті 
використовували однодобові культури мікроорганізмів, які вирощували на відповідних 
поживних середовищах – агар Мюллера-Хінтона і агар Сабуро. Як препарат порівняння 
застосовували лікарський засіб Мірамістин-Дарниця, мазь (ПП). При оцінюванні 
результатів дослідження враховували діаметр зони затримки росту тест-культур. При 
оцінюванні значень протимікробної активності досліджуваних зразків композицій мазі на 
основі спиртової настоянки горіха чорного з препаратом порівняння використовували 
непараметричний метод статистики (U-критерій рангів Вілкоксона). 

Для проведення мікробіологічного дослідження було виготовлено ряд зразків мазі зі 
спиртовою настоянкою горіха чорного (СНГЧ). З метою вивчення впливу СНГЧ на 
протимікробну активність комбінованої мазі відносно вищезазначених культур було 
виготовлено зразки з дослідною настоянкою у концентрації 5 % та 10 % і за її відсутністю. 
До складу мазі з метою забезпечення знеболювальної дії було введено лідокаїну 
гідрохлорид. Для визначення впливу лідокаїну гідрохлориду на бактерицидну дію мазі до 
складу експериментальних композицій додавали різну концентрацію анестетика від 2 % до 
5 %. Також були виготовлені зразки без лідокаїну гідрохлориду. Як розчинник у складі мазі 
використовували диметилсульфоксид (ДМСО), що має важливу роль при місцевій терапії 
гнійних ран (забезпечення відтоку гнійного ексудату з ран, очищення їх від некротичних 
мас), у обраній експериментально концентрації, яка достатня для розчинення діючих 
речовин (мірамістин, лідокаїну гідрохлорид). Як допоміжні речовини у складі мазі 
застосовували експериментально підібрані співвідношення поліетиленоксидів різної 
молекулярної маси для створення комбінацій мазі необхідної консистенції та 
полісорбат 80. 

Склад експериментальних зразків мазі на основі спиртової настоянки горіха чорного 
наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1  

Склад експериментальних композицій мазі з СНГЧ 
Найменування 

інгредієнту 
№ складу на 100 г, г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
СНГЧ 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 
Мірамістин - - - 0,5 - - - 0,5 0,5 
Лідокаїну гідрохлорид 2,0 3,0 3,0 3,0 - - 5,0 5,0 - 
ДМСО 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Полісорбат 80 - - 3,0 - - 3,0 3,0 3,0 3,0 
ПЕО 1500 22,0 22,0 23,0 22,0 23,0 23,0 19,0 19,0 22,0 
ПЕО 400 68,0 69,0 63,0 66,5 64,0 61,0 60,0 59,5 71,5 

 
Результати дослідження протимікробної активності зразків мазі з різною 

концентрацією спиртової настоянки горіха чорного і лідокаїну гідрохлориду щодо 
музейних тест-штамів мікроорганізмів представлені в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Протимікробна активність комбінованої мазі на основі  
спиртової настоянки горіха чорного 

Тест-штам 
мікроорганізму 

Діаметр зони затримки росту, мм (М ± m) 
№ складу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 П.п. 
S. aureus  
ATCC 25923 

10,0 
±0,4 

12,0 
±0,3 

20,0 
±0,5 

29,0 
±0,6 

14,0 
±0,5 

15,0 
±0,6 

25,0 
±0,4 

30,0 
±0,5 

21,0 
±0,6 

20,0 
±0,5* 

S. aureus  
АТСС 6538-Р р 10,0 

±0,4 
25,0 
±0,5 

27,0 
±0,4 

14,0 
±0,5 

15,0 
±0,5 

26,0 
±0,5 

28,0 
±0,6 

19,0 
±0,5 

17,0 
±0,6* 

E. coli  
ATCC 25922 

13,0 
±0,5 

12,0 
±0,4 

12,0 
±0,6 

13,0 
±0,7 р 14,0 

±0,6* 
15,0 
±0,5 

13,0 
±0,6 

14,0 
±0,6* 

14,0 
±0,4* 

P. aeruginosa  
ATCC 27853 р 22,0 

±0,5 
26,0 
±0,4 

26,0 
±0,6 р 23,0 

±0,5 
23,0 
±0,4 

26,0 
±0,7 

25,0 
±0,5 р** 

S. pneumoniae  
АТСС 49619 

13,0 
±0,4 

11,0 
±0,5 

13,0 
±0,6 

22,0 
±0,6 

16,0 
±0,5 

18,0 
±0,7 

16,0 
±0,6 

24,0 
±0,5 

21,0 
±0,4 

19,0 
±0,5 

В. сеreus  
АТСС 10702 

18,0 
±0,6 

17,0 
±0,7 

17,0 
±0,5 

20,0 
±0,5 

20,0 
±0,4 

17,0 
±0,5 

16,0 
±0,6 

22,0 
±0,4 

20,0 
±0,5 

19,0 
±0,4 

P. vulgaris 

АTCС 4636 
15,0 
±0,6 

15,0 
±0,5 

16,0 
±0,7 

19,0 
±0,8 

17,0 
±0,6 

17,0 
±0,5* 

19,0 
±0,7 

20,0 
±0,7 

18,0 
±0,5 

17,0 
±0,4* 

C. albicans  
ATCC 885-653 

10,0 
±0,4 

11,0 
±0,6 

11,0 
±0,6 

14,0 
±0,7* 

12,0 
±0,5 

11,0 
±0,6 

12,0 
±0,7 

14,0 
±0,5* 

14,0 
±0,6* 

14,0 
±0,5* 

Примітка 1.*  – Uf  ≤ Ust  при р = 0,05 у порівнянні з показником референтного препарату. 

                  2. ** – р –резистентні 

 
Вивчення протимікробної активності зразків комбінованої мазі на основі спиртової 

настоянки горіха чорного відносно грампозитивного тест-штаму S. aureus ATCC 25923 
показало, що зазначений штам проявив помірну чутливість щодо дослідних зразків № 1 і 
№ 2, які містили по 5 % СНГЧ та відрізнялися концентрацією анестетика, і зразків № 5 і 
№ 6, які містили по 10 % СНГЧ. Відносно експериментальних зразків №№ 4, 7, 8 з 
додаванням полісорбату 80 дослідний штам мікроорганізму виявив високу чутливість від 
(25,0 ± 0,4) мм до (30,0 ± 0,5) мм та перевищував показники препарату порівняння  
(20,0 ± 0,5) мм і зразка № 9, що містить тільки мірамістин (21,0 ± 0,4) мм. Визначений 
діаметр зони затримки росту (20,0 ± 0,5) мм до зразка складу № 3 вказує про чутливість 
дослідного штаму (табл. 2). 

Аналогічні показники протимікробної активності дослідних зразків отримано 
відносно тест-штаму S. aureus АТСС 6538-Р. 

Грамнегативний тест-штам E. coli ATCC 25922 до усіх зразків і препарату порівняння 
проявив помірну чутливість.  

Показники протимікробної активності зразків мазі майже усіх складів, за винятком 
№ 1 і № 5, за отриманими діаметрами зони затримки росту від (22,0 ± 0,5) мм до (26,0 ± 0,6) 
мм вказують на доволі високу чутливість грамнегативного мікроорганізму P. аeruginosa 
ATCC 27853 до дослідних зразків. Зразки складів № 1 і № 5, як і препарат порівняння, 
протимікробну активність відносно зазначеного мікроорганізму не проявили. 

Вивчення показників протимікробної активності зразків № 1, № 2 і № 3 відносно 
музейного грампозитивного штаму мікроорганізму S. pneumoniae АТСС 49619 показало, 
що даний штам виявив помірну чутливість до дії зазначених зразків, що коливалась в межах 
від (11,0 ± 0,5) мм до (13,0 ± 0,6) мм. Решта експериментальних зразків і препарат 
порівняння відносно дослідного тест-штаму проявили більш виражену бактерицидну дію 
від (16,0 ± 0,5) мм до (24,0 ± 0,5) мм. 

Грампозитивний мікроорганізм В. сеreus АТСС 10702 відносно дослідних зразків усіх 
складів, у т. ч. і препарату порівняння, також проявив чутливість і мав показники 
протимікробної активності за діаметром зони затримки росту на рівні від (16,0 ± 0,6) мм до 
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(22,0 ± 0,4) мм.  
Відносно грамнегативного штаму P. vulgaris АТСС 4636 практично усі 

експериментальні зразки і препарат порівняння проявили бактерицидну дію як і до штаму 
В. сеreus АТСС 10702, крім зразків складів № 1 і № 2, до яких досліджуваний мікроорганізм 
виявив помірну чутливість. 

Протигрибкова активність усіх дослідних зразків і препарату порівняння відносно 
тест-штаму C. albicans ATCC 885-653 була незначною і коливалася у межах від (11,0 ± 0,6) 
мм до (14,0 ± 0,6) мм, крім зразка складу № 1, який зовсім не проявив протимікробну 
активність до даного штаму. 

За даними результатів визначення антимікробної дії майже усіх дослідних зразків 
мазі, за винятком складів № 4 і № 8, доведено, що в діапазоні досліджуваної концентрації 
спиртової настоянки горіха чорного від 5 % до 10 %, протимікробна активність 
розроблених композицій відносно досліджуваних тест-штамів має практично ідентичні 
показники активності (дослідні штами виявили до розроблених складів мазі помірну 
стійкість та чутливість). Додавання спиртової настоянки горіха чорного до складу мазі, що 
містить мірамістин, призводить до значного підвищення протимікробної дії зразків мазі 
(№ 4 і № 8), що підтверджено їх вищою активністю відносно препарату порівняння, який 
містить тільки мірамістин у тій самій концентрації. 

Введення до складу композицій мазі лідокаїну гідрохлориду у концентрації від 2 % 
до 5 % не призводить до підвищення їх протимікробної дії відносно вищезазначених 
мікроорганізмів, крім P. аeruginosa ATCC 27853. 

Додавання допоміжних речовин (ДМСО, полісорбату 80 і поліетиленоксидів з різним 
співвідношенням молекулярної маси) до складу розроблених зразків мазі свідчить про 
збільшення протимікробної активності дослідних композицій відносно вищезазначених 
музейних тест-штамів бактерій і грибів роду Candida у порівнянні з референтним 
препаратом. 

Мікробіологічними дослідженнями доведено, що найбільшу протимікробну 
активність проявили зразки № 4 і № 8 відносно усіх дослідних мікроорганізмів у порівнянні 
з рештою зразків. Антимікробна активність вищезазначених зразків також значно 
перевищувала показники активності препарату порівняння у відношенні S. aureus 
ATCC 25923, S. aureus АТСС 6538-Р і P. аeruginosa ATCC 27853. 

Порівняння протимікробної активності експериментально вибраних зразків мазі за 
№ 4 і № 8, що мають ідентичні складові, але відрізняються концентраціями СНГЧ 5 % і 
10 % і анестетика 3 % і 5 %, відповідно, відносно як грампозитивних так і грамнегативних 
досліджуваних референтних штамів бактерій і грибів роду Candida показало практично 
аналогічні значення бактерицидної і протигрибкової дії. Враховуючи вищезазначене для 
подальших досліджень доцільно використання зразка мазі № 4 з концентрацією спиртової 
настоянки горіха чорного 5 %. 

Висновки. За результатами мікробіологічних досліджень встановлено 
протимікробну активність 9 розроблених зразків мазі на основі спиртової настоянки горіха 
чорного відносно 8 дослідних музейних тест-штамів мікроорганізмів. 

Вивчено вплив концентрації спиртової настоянки горіха чорного, анестетика і 
допоміжних речовин на протимікробну активність зразків композицій мазі. 

Вибрано оптимальну концентрацію спиртової настоянки горіха чорного у складі мазі, 
що складає 5 %. 
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ЗАГАЛЬНА ЕКСТРЕМАЛЬНА АЕРОКРІОТЕРАПІЯ 

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ 
 

Охолодження і переохолодження – одни з найдавніших наукових напрямків біології 
та медицини, яким приділяли найбільша увага в якості ймовірних методів продовження 
життя за рахунок зниження температури тіла.  

Низькі температури для оздоровлення людського організму використовували ще 
єгиптяни 4500 років тому. Упродовж багатьох століть цілющі властивості загального 
охолодження тіла низькими та екстремально низькими температурами застосовували для 
лікування різних захворювань, знеболювання, загартування, відновлення бадьорості 
духу [1]. 

Загальна екстремальна аерокріотерапія (АКТ), яка на рубежі кінця 20-го і початку 
21 століття отримала нову популярність як лікувально-профілактичний метод сучасної 
медицини, являє собою фізіотерапевтичний метод, котрий базується на застосуванні 
наднизьких температур (від –80 до –160°С тривалістю від 30 секунд до 4 хвилин) до всієї 
поверхні тіла людини [2]. 

По-справжньому сучасний метод АКТ був представлений в 1979 році японським 
вченим та лікарем T. Yamauchi на ревматологічному конгресі в Вісбадені. Він і його колеги 
розробили новий метод лікування ревматичних захворювань з використанням наднизьких 
температур (до –180°С). У 1982 році дослідження німецького вченого Fricke стали основою 
для застосування АКТ у Європі [3].  

Кінець ХХ століття відзначився розробленням нових кріоносіїв, вивченням впливу 
холоду на функціональні системи організму й розкриттям деяких механізмів адаптації 
людини до його дії. 

Досвід використання різних видів кріокамери дозволив клініцистам сформулювати 
ряд положень і вимог для досягнення терапевтичного ефекту. Використання звичайного 
атмосферного повітря в якості охолоджуючого середовища робить процедуру екологічно 
чистою і безпечною. Короткочасний ефект (від 1 до 2,5-3 хвилин) виключає можливість 
обмороження та інших ускладнень. Така терапія сухим холодним повітрям не вимагає 
ніякої попередньої підготовки і практично виключає або зменшує потребу в препаратах при 
відповідних захворюваннях. Пропонована кількість процедур в курсі кріотерапії становить 
10–12 сеансів [3]. 

Встановлено позитивну дію АКТ на організм як самостійного й допоміжного методу 
в лікуванні різних гострих і хронічних травм, спадкових порушень, запальних і 
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дегенеративних змін опорно-рухової системи [4]. Експериментально доведено високу 
ефективність АКТ у разі захворювань шкіри, дихальної (бронхіальна астма, емфізема 
легенів) і нервової (спастичний парез після перенесеного інсульту, розсіяний склероз) 
систем [5]. Окрім того, сеанси АКТ сприятливо впливають на психо-емоційну сферу [6], 
застосовуються для уривання депресивних станів і вегетативних неврозів [5]. У 
гінекологічній практиці АКТ використовується як лікувальна процедура при 
дисфункціональних маткових кровотечах [7]. Останнім часом кріотерапія як 
загальнозміцнююча й адаптивна процедура [8] була рекомендована з метою реабілітації 
спортсменів і інтенсифікації тренувального процесу [9]. Терапевтичну дію АКТ на організм 
пов’язують із тим, що вона має протизапальний, аналгетичний, антиексудативний, 
репаративний, релаксируючий ефект [10], стимулює діяльність імунної [10] і ендокринної 
системи [11]. Багато вчених розглядають АКТ як стресовий вплив, який сприяє розвитку 
загальної адаптаційної відповіді й підвищенню загальної стійкості до стресу [12]. Відомо, 
що малі дози стресових навантажень можуть призводити до незначних пошкоджень в 
організмі або не створювати їх зовсім, відіграючи водночас важливу сигнальну роль [13]. 
Одноразове нетривале екстремальне охолодження викликає короткострокову адаптаційну 
відповідь, а багаторазове супроводжується довгостроковою активацією регуляторних 
процесів і, як наслідок, призводить до нового рівня функціонування організму в 
несприятливих умовах довкілля [9]. За літературними даними [14] АКТ відрізняється від 
інших видів холодових впливів оскільки організм реагує на дію холоду не тільки завдяки 
системі терморегуляції, а й усіма можливими адаптаційними механізмам, зокрема через 
гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову, імунну, ендокринну та нейрогуморальну системи [15], 
суттєво підвищуючи фізіологічні можливості організму [16].  

Реалізація терапевтичного ефекту від процедури АКТ проходить крізь кілька фаз. 
Зміна периферичного тонусу судин від спазму дрібних артерій спазмом дрібних артерій і 
артеріол, прекапілярних сфінктерів, уповільнення швидкості кровотоку і підвищення 
в'язкості крові – перша захисна фаза судинної реакції на охолодження, спрямована на 
запобігання проникненню холодного фактора через шкіру і підшкірну клітковину в глибоко 
лежачі внутрішні органи і системи організму. Потім відбувається посилення 
периферичного кровотоку, що є компенсаторною реакцією, яка сприяє підвищеному 
теплотворенню і запобігає ішемії і порушенню живлення тканин. АКТ стимулює серцево-
судинну систему, покращує харчування і насичення киснем усіх тканин організму, знижує 
гемодинамічне навантаження на серцевий м'яз. Паралельно зі змінами артеріального і 
капілярного кровообігу при АКТ спостерігається помірне поліпшення венозного і 
лімфатичного відтоку. [1, 4].  

Протягом більш ніж 40 років у Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України розробляються оригінальні методики впливу низьких і наднизьких 
температур на організм людини і тварин, такі як ритмічні холодові впливи (РХВ) [17].  

РХВ, будучи сенсорним і систематично діючим подразником, викликають певні 
зрушення в терморегуляторних системах мозку. Дія РХВ направлена на синхронізацію 
активності ряду функціональних систем, взаємозв'язок яких веде до створення певного 
стану мозку, де основну роль виконує гематоенцефалічни бар᾿єр (ГЕБ) [18], а також 
нейромедіаторний пул і відповідна організація нервових центрів, об'єднаних специфічними 
функціональними зв'язками [19].  

Як відомо ГЕБ, перш за все, перешкоджає проникненню в мозок токсичних агентів 
екзо- і ендогенної природи. На ряду з цим, ГЕБ виконує і інші не менш важливі функції: 
забезпечує гомеостаз середовища мозку, селективний відбір і транспорт речовин, 
необхідних для діяльності нейронів і підтримки їх трофічного, пластичного і енергетичного 
потенціалу [20]. Порушення резистентності ГЕБ веде до домінування механізмів 
парацелюлярного транспорту та зміни в регуляції трансмембранного транспорту, що тягне 
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за собою порушення гомеостазу середовища мозку [21]. 
На сьогоднішній день можливість керування функцією ГЕБ є важливою медико-

біологічною проблемою. Від рівня його проникності залежать адаптивні реакції ССС і ЦНС 
на дію стресорів різної модальності і інтенсивності. Доведено [19, 20], що РХВ істотно 
змінює взаємовідносини центральних і периферичних контурів регуляції серцевої 
діяльності, при цьому нормалізуються симпато-парасимпатичні впливи, що є важливим 
фактором, який дозволяє відновлювати фізіологічну ритміку функціонування ГЕБ і 
порушений гомеостаз. Зміна проникності ГЕБ це, безумовно, один з основних механізмів 
позитивного впливу охолодження на живий організм [18-21]. 

Екстремальні холодові впливи, особливо ритмічно організовані, здатні модифікувати 
структурно-функціональний стан складових ГЕБ і стимулювати його виборчу проникність 
для нейромедіаторів [22]. 

Вченими обґрунтована [23] можливість застосування РХВ (–120оС) як потужного 
модулюючого фактору для нормалізації порушень функціонального стану організму 
власними ендогенними ритмами. Відомо [22, 23], що метод РХВ не призводить до зміни 
температури тіла більш ніж на 1–2оС, при цьому підвищує проникність ГЕБ з перших 
хвилин впливу [24]. 

На думку вчених [20–25], під час АКТ в організмі відбувається процес корекції 
відхилень від фізіологічної норми, забезпечується виділення ендорфінів, нормалізуються 
обмінні процеси і функція імунної системи, поліпшується периферичний кровообіг, 
прискорюються регенеративні процеси. При адекватному режимі АКТ специфічний вплив 
екстремальних температур повністю виключає можливість переохолодження або місцевого 
обмороження хворого. Все це дозволяє вважати екстремальну АКТ найбезпечнішою і 
комфортною з гіпотермічних процедур. 
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Проблеми материнства і дитинства є першочерговими у вирішеннях основних 
державних програм, присвячених охороні здоров'я України. В Україні показники 
перинатальної і дитячої смертності перевищують дані Європейських країн [1, с. 94]. Серед 
причин ранньої неонатальної дитячої смертності домінують несумісні з життям 
природжені вади розвитку (ПВР): практично 26% випадків перинатальної і неонатальної 
смертності пов’язують з природженою патологією дитини [1, 2, 3].  

У структурі природжених аномалій у дітей 23,8% складають ПВР системи кровообігу, 
темп зростання яких у порівнянні з 2010 роком складає майже 3,5%. Змінюється і структура 
ПВР серця у напрямку збільшення питомої ваги більш важких клінічних та поєднаних форм 
природжених вад серця (ПВС) [1, 3]. 

Важливим чинником є термін діагностики ПВР (пренатальної чи постнатальної), і 
відповідно вжиті адекватні заходи [4, 5]. 

Вчасна діагностика ПВР є особливо актуальною. Вченими проведено ряд досліджень, 
які вивчали частоту діагностики критичних ПВР серця, труднощі їх пренатальної 
діагностики та помилок при ультразвуковій діагностиці (УЗД) [6, 7, 8]. 

Здоров'я відіграє провідну роль у відтворенні людського капіталу. З огляду на 
катастрофічно низький рівень основних демографічних показників України, збереження 
здоров'я населення стає вельми актуальною проблемою [9]. Ця проблема є досить 
актуальною, оскільки йдеться про майбутні покоління. Особливе занепокоєння викликає 
стан здоров’я новонароджених дітей, що є невід’ємною складовою здоров’я нації в цілому 
та має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства [10, 11].  

Кваліфікована неінвазивна та інвазивна пренатальна діагностика з встановленим 
діагнозом вади дозволяє своєчасно організувати професійну допомогу дітям з ПВР, пологи 
в спеціалізованих центрах, які мають можливості для такої терапії або хірургічного 
втручання, та сприяти покращенню показників перинатальної захворюваності та 
смертності [12]. 

Пренатальна діагностика природжених аномалій розвитку надає батькам можливість 
отримати прогностичну інформацію до народження, дізнатися про варіанти лікування до і 
після пологів, приймати рішення щодо підходу, який найкраще влаштовує родину [13]. 

Мета роботи: Вдосконалення алгоритму пренатальної діагностики природженої та 
спадкової патології, що діагностується неінвазивними методами.  

Завдання роботи: 1. Сформувати реєстр контингентів жінок з випадками ПВР плоду 
з Львівської області за 2019-2021 рр. 2. Провести аналіз частоти і структури природженої 
та спадкової патології, що діагностується неінвазивними методами пренатальної 
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діагностики серед жінок Львівської області за 2019-2021рр. 3. Вдосконалити алгоритм 
пренатальної діагностики природженої та спадкової патології. 

Матеріали і методи дослідження. Ультразвукове дослідження вагітних жінок 
проводилось за допомогою апарату Voluson E8, що працює в реальному масштабі часу з 
використанням абдомінального, лінійного та секторального датчика (частота 3.5 Мгц). 
Експозиція ультразвукового дослідження - 15-30 хвилин. Детально оцінювались 
біометричні, морфологічні та патофізіологічні особливості плоду. Використовувалась 
стандартна оцінка плоду з отриманням основних біометричних показників і описом змін 
стану внутрішніх органів. При виявленні ПВР плоду при ультразвуковому дослідженні 
проводився пренатальний синдромологічний аналіз, тобто виділення з усієї сукупності 
патологічних ознак такого клінічного симптомокомплексу, який дозволяв діагностувати 
визначений синдром МПВР (множинні природжені вади розвитку). 

Результати дослідження. Нами за 2019-2021 рр. проведено УЗД обстеження 
4791 вагітних жінок, з яких сформована група з 168 жінок з ПВР плоду, що виявлено 
пренатально. Частота ПВР при неінвазійній ПД складала 3,5%. До 22 тижнів УЗД 
проведено у 2028 (42,3%) вагітних жінок, а 2763 (57,7%) – після 22 тижнів. 

З 168 жінок з природженою та спадковою патологією плоду 56 (33,3%) були 
мешканками села, а 112 (66,7%) – міста. ПВР або ХП плода при ультразвуковому 
обстеженні виявлено до 22 тижнів вагітності у 154 (91,7%) жінок, а у 14 (8,3%) – після 
22 тижнів. 

Вивчення паритету вагітності показало, що найбільш часто ПВР та/або ХП 
діагностували при І (66-38,3%) та ІІ вагітності (65-38,7%), а 37(22,0%) жінок були 
вагітними три та більше рази. 

Встановлено, що в структурі ПВР, що діагностувались при УЗД вагітних, на І місці 
були аномалії розвитку серцево-судинної системи (33,3%), на ІІ –– ПВР кісткової системи 
(12,5%), на ІІІ - множинні ПВР (6,5%). 

Виявлення значного відсотка вад розвитку серцево-судинної системи дозволяє у 
майбутньому своєчасно надати кардіологічну та кардіохірургічну допомогу дитині після 
народження і уникнути тактичних помилок при веденні пацієнтів у неонатальному періоді. 
Близько 50% серцевих аномалій припадає на складні вади серця, при яких надання 
спеціалізованої медичної допомоги необхідно в перші дні, місяці, а часом і в перші години 
життя дитини [4, 11]. 

Для вдосконалення системи преконцепційної профілактики і ранньої діагностики 
ПВР, ефективного медико-генетичного консультування та прогнозування здорового 
потомства запропоновано оптимізований алгоритм профілактики перинатальної патології 
для жінок з ризиком вродженої та/або спадкової патології. 

І. Медико-генетичне консультування з метою уточнення етіології ПВР: 
1) при підозрі на хромосомну патологію- проведення ІПД (каріотип, FISH, Array CGH, 

NGS); 
2) при підозрі на хромосомну патологію - проведення ІПД (молекулярно-генетичний 

аналіз у разі детекції гену, синдромологічний аналіз). 
ІІ. Визначення прогнозу здоров’я за уточненою етіологією:  
1) пренатальний консиліум (мультидисциплінарна команда); 
2) пренатальний консиліум (генетик, фетальний кардіолог);  

2а) елімінація плоду, патолого-анатомічне заключення;  
2б) прологнування вагітності; ретельний акушерський моніторинг, пологи у 

спеціалізованому закладі, постнатальна верифікація діагнозу; хірургічна корекція, огляд 
новонародженого профільними фахівцями. 

Перевагою алгоритму є вдосконалення системи ранньої діагностики ПВР, 
ефективного медико-генетичного консультування та прогнозування здорового потомства. 
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Індивідуальна пренатальна діагностика, моніторинг частоти ПВР, дозволить зменшити 
частоту природжених вад розвитку. 

Висновки. Ультразвукова діагностика застосована 4791 вагітних жінок, з яких 
сформована група з 168 жінок з ПВР плоду, що виявлено пренатально; частота ПВР та 
хромосомної патології складала 3,5%. В структурі ПВР, що діагностувались при УЗД 
вагітних, на І місці були аномалії розвитку серцево-судинної системи (33,3%), на ІІ –– ПВР 
кісткової системи (12,5%), на ІІІ - множинні ПВР (6,5%). 
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ЧИННИКИ РИЗИКУ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ 
У ЖІНОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

 

Близько 1% жінок дітородного віку страждають на діабет ще до вагітності, і у 2–17% 
він розвивається під час вагітності (гестаційний діабет). В останні роки поширеність 
гестаційного діабету в низці країн Європи досягла 20,7%. У даний час в світі  
194 млн хворих на цукровий діабет (ЦД), з них 80 млн - це жінки репродуктивного віку [1]. 

У структурі причин материнської смертності екстрагенітальна патологія (ЕГП) в світі 
становить 25%, а в Україні за 2014 рік цей показник складає 22,7%. [2, 3]. На частку 
ендокринної патології припадає 6% від загальної ЕГП. У свою чергу в структурі 
ендокринної патології ЦД складає 31,9% [4, 5]. 

За даними Міжнародної федерації діабету, кожні 15 років очікується дворазове 
збільшення числа хворих, що страждають на ЦД. При гестаційному діабеті, що не 
лікувався, ускладнення вагітності, пологів, порушення стану плода та новонародженого 
мають місце у 80–93% жінок; перинатальна смертність в 5 разів вище, ніж в популяції. 
Перинатальна смертність при ЦД залежить від таких чинників: типу ЦД, ступеня 
компенсації та часу його виявлення, судинних ускладнень при ЦД [6, 7]. 

Авторами встановлено, що близько 20% жінок репродуктивного віку, хворих на ЦД, 
не здатні до самостійного зачаття [8]. 

У хворих на цукровий діабет дослідникамивідзначається підвищена частота 
спонтанного аборту в I триместрі й вагітностівнаслідок як більш високої частоти 
хромосомних аномалій і вад розвитку, несумісних з життям, так і аномальної 
плацентаціїплодового яйця [9, 10]. 

Таким чином, при цукровому діабеті велика ймовірність репродуктивних порушень, 
причому не тільки в преконцепційному періоді (порушення менструального циклу, 
безпліддя), але і в період вагітності. Ризик розвитку цих патологічних станів значно зростає 
при наявності судинних ускладнень тапогіршення компенсації ЦД. 

Поширеність вроджених вад розвитку (ВВР) у дітей від жінок з ЦД перевищує 
загальнопопуляційну частотупринаймні в 4 рази, досягаючи 6-8% за умови 
некомпенсованої гіперглікемії [11]. 

Актуальність роботи полягає у вивченні причин виникнення перинатальних 
ускладнень вагітності у жінок з цукровим діабетом для розробки ефективної програми 
профілактики в регіоні. 

Мета дослідження: Дослідити внесок ускладнень репродуктивного анамнезу та 
перебігу вагітностіучинники ризику перинатальної патологіїсереджінок з цукровим 
діабетом з Львівської області. 

Матеріал і методи. Нами проведено ретроспективний аналіз клініко-епідеміологічних 
та медико-статистичних даних первинної медичної документації (145 документів) з архіву 
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Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ). Проаналізовано дані соматичного, 
репродуктивного анамнезу та дані перебігу вагітності: 80 карт вагітних жінок та породіль 
із прегестаційним діабетом І-го типу та гестаційним діабетом (основна група) та 65 карт 
вагітних та породіль, здоровихжінок, без екстрагенітальної патології та очевидних ознак 
порушення перебігу вагітності (контрольна група). 

Статистичну обробку отриманірезультатистатистично оброблені за допомогою 
пакета комп‘ютерних програм "Statistica 7.0" з використанням стандартного пакету 
статистичного аналізу Еxcel 2013.Відмінності вважали вірогідними при р<0,05.  

Аналіз даних про розподіл за віком жінок, які вивчались, показав, що суттєвої 
відмінності між групами за кількістю жінок окремих вікових категорій не відзначалось  
(р> 0,05), це свідчить про те, що ЦД може траплятися у жінок репродуктивного віку любої 
категорії від 18до 42 років. 

При вивчені впливу шкідливих чинників на перебіг вагітності. Так, встановлено, що 
серед жінок основної групи лише у 4 (5,0%) не відмічалась дія шкідливих чинників, проти 
59 (90.8%) жінок контрольної групи (p<0,05). Жінки основної групи достовірно частіше 
перенесли вірусні респіраторні захворювання під час вагітності: 11 (13,8%) та 1 (1,5%) 
відповідно (p<0,05). Крім того, у 52(65,0%) жінок основної групи спостерігався під час 
вагітності хронічний пієлонефрит (в стадії ремісії, нестійкої ремісії, стадії загострення), 
78 (97,5%) жінок з ЦД отримували лікування діабету. З даних соматичного анамнезу 
з‘ясовано, що у 8 (10,0%) жінок основної групи мали до вагітності хронічний гастрит, 
6 (7,5%) - аутоімуннийтиреоїдит, гіпотиреоз з прийомом відповідної терапії, 2 (2,5%) - 
гіпертонічну хворобу, по одній (1,3%) – лімфома Ходжкіна в стадії ремісії та вірусний 
гепатит В (лікований) та туберкульоз (закрита форма). У жінок контрольної групи 
аналогічних показників не реєстровано (p>0,05). 

Аналіз соціальних факторів ризику перинатальної патології плоду у вагітних жінок 
показав достовірне збільшення чинника "стресогенне оточення": таких жінок у основній 
групі було 13 (16,3%), а в контрольній – 4 (6,2%; p<0,05).  

Вивчення даних репродуктивного анамнезу показало, що у жінок з ЦД встановлено 
достовірно більший відсоток ускладнень у порівнянні з жінками контрольної групи: 
32 (40,0%) та 7 (10,8%) відповідно, (p<0,001). Найчастіше в анамнезі жінок з ЦД 
відмічались самовільні викидні – 21 (26,25%) проти 6 (9,2%) в контрольній групі, та 
вроджені вади розвитку плоду (ВВР) – 10 (12,25%) проти 1 (1,6%) (p<0,05). 

З даних анамнезу встановлено, що вструктурі ВВР у дітей від матерів з ЦД 
відмічались ВВР серцево-судинної системи – 7(8,8%)випадків, ВВР ЦНС – 2(2,5%) 
випадки, множинні ВВР – 1(1,25%) випадок. 

Аналіз даних перебігу вагітності у жінок з ЦД в порівнянні з контрольною групою 
показав, що всі жінки основної групи мали різні ускладнення вагітності. Найчастіше 
відмічались поєднані з багатовіддям порушення матково-плацентарного кровоплину – 
27 (33,7%), хронічні запальні захворювання сечовидільної системи – 25(31,2%) та 
прееклампсія вагітних – 23 (28,8%). В той же час у 50 (77,0%) жінок контрольної групи 
вагітність перебігала без ускладнень. 

Висновки. Одержані результати дослідження засвідчили, що всі жінки з ЦД належать 
до високої групи ризику щодо розвиткуперинатальної патології. Отримані дані дозволяють 
зробити висновок щодо прогностично несприятливих випадків перебігу вагітності у даного 
контингенту жінок. Виявлено значну кількість відмінностей показників впливу шкідливих 
чинників, соматичного та репродуктивного анамнезу у кількості жінок з цукровим діабетом 
у порівнянні зі здоровими жінками. Відміченіпереважання кількості ускладнень перебігу 
вагітності, що можна вважати додатковим чинником ризикуперинатальних ускладнень. 
Отримані нами дані про ці показники в контингентах жінок Львівського регіону свідчать, 
що ЦД у жінок, їх психологічна та соціальна де адаптованість, зумовлюють додаткові 
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чиннику ризику перинатальних ускладнень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який 
обслуговує суспільство шляхом забезпечення захисту прав і свобод людини, боротьби зі 
злочинністю, підтримки громадської безпеки та порядку. 

Сучасний поліцейський повинен забезпечувати безпеку людей, застосовуючи у разі 
потреби достатню кількість силових засобів і методів; вміти розрізняти небезпечні ситуації; 
за будь-яких обставин діяти без упереджень, керуючись моральними нормами. Аналіз 
практики правоохоронної діяльності показує, що особа з високим рівнем відповідальності 
за результати власної службової діяльності, яка володіє комплексом знань, практичних 
навичок та сформованих професійно важливих рис, набутих під час спеціального навчання, 
здатна виконувати функціональні обов'язки поліцейського. Саме ці складові забезпечують 
професійну готовність поліцейського до ефективного виконання складних, часом 
небезпечних завдань [1]. 

Фізична підготовка — це комплекс заходів, спрямованих на формування та 
вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей і здібностей 
поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності. 

Організація занять з фізичної культури визначається відповідно до категорій 
поліцейських та їх вікових груп. Виділено сім вікових груп та три категорії поліцейських. 
До першої категорії належать поліцейські підрозділу спеціального призначення та 
передбачає проведення не менше 144 годин фізичної підготовки на рік (не менше 
4 академічних годин на тиждень). Друга категорія (поліція територіального підрозділу) – 
108 годин на рік (не менше 3 академічних годин на тиждень). Третя категорія (поліцейські 
структурного підрозділу Апарату Національної поліції, територіальних (міжрегіональних) 
органів Національної поліції України, державних установ та навчальних закладів зі 
спеціальними умовами підготовки, які здійснюють підготовку поліцейських) - 72 години 
на рік (не менше 2 академічні години на тиждень) [3]. 

Фізична підготовка проводиться у таких формах: тренувальні заняття, ранкова 
фізкультура, спортивно-масова робота, фізична підготовка в умовах службово-бойової 
діяльності та індивідуальна фізична підготовка. Тренувальні заняття є основною формою 
занять фізичною культурою і є обов’язковими для всіх категорій і віків. 

Фізична підготовка поліцейських проводиться під постійним наглядом спеціаліста 
медичної частини. Висновок про стан здоров’я поліцейського медична частина робить за 
результатами щорічного медичного огляду або окремо після перенесеної працівником 
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хвороби, травми чи травми [2]. 
Таким чином, можна виокремити ряд особливостей, пов’язаних із формуванням 

теоретико-методичних знань з фізичної підготовки у працівників поліції. Посилену увагу 
слід приділяти розвитку творчої активності, яка є показником загального розвитку 
особистості та передбачає внутрішнє бажання брати участь у навчально-виховному 
процесі. Отримані теоретичні та методичні знання сприяють удосконаленню таких 
розумових здібностей, як аналіз, порівняння та планування своєї рухової діяльності. 

 

Список використаних джерел: 
1. Бондаренко В. В. Вимоги до фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в 

Національну поліцію України. Вісник Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка. 2017. 

2. Вобленко Є. О., Цуркан О. П. Моделювання екстремальних ситуацій у процесі фізичної 
підготовки працівників поліції. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи 
МВС України : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУВС, 
2018. 352 с. 

3. Малєєв В. В., Курченко К. О. Забезпечення заходів безпеки на заняттях фізичної підготовки. 
За заг. ред. В. І. Свистун, О. В. Петрачкова. К.: НУОУ, 2017. 231 с. 

 
 

  



August 5, 2022 |  Lisbon, Portuguese Republic  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

179 

 

Хацаюк Олександр Володимирович  
заслужений тренер України, магістр, старший викладач кафедри тактичної  

та спеціальної фізичної підготовки, викладач кафедри вогневої та  
спеціальної підготовки факультету службово-бойової діяльності НГУ 

Харківський національний університет внутрішніх справ,  
Київський інститут Національної гвардії України, Україна 

 

Волянський Володимир Георгійович  
старший викладач кафедри вогневої та спеціальної підготовки факультету  

службово-бойової діяльності НГУ, начальник фізичної підготовки та спорту 
Київський інститут Національної гвардії України, м. Київ, Україна 

 

Делямба Михайло Миколайович  
викладач кафедри вогневої та спеціальної підготовки  

факультету службово-бойової діяльності НГУ  
Київський інститут Національної гвардії України, м. Київ, Україна 

 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ГОТОВНОСТІ ТРЕНЕРІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУТЬСЯ  
В ОДНОБОРСТВАХ ДО ПОБУДОВИ ТАКТИЧНИХ 

СХЕМ ВЕДЕННЯ ДВОБОРСТВА  
ІЗ СУПРОТИВНИКОМ 

 

Враховуючи реалії сьогодення, на сьогодні формування професійних 
компетентностей у тренерів, які спеціалізуються у спортивних видах боротьби 
(повноконтактних одноборствах) сприяє якісна організація їхньої системи самостійної 
роботи, а також підвищення кваліфікації, яка передбачає розвиток теоретичних знань і 
практичних умінь використання високофункціональних тактичних схем ведення 
змагальних поєдинків спортсменами із супротивниками різної спортивної кваліфікації. 
Необхідно виділити, що формування у тренерів, які спеціалізуються в одноборствах 
професійних компетентностей у напрямі практичного використання в професійній 
діяльності раціональних та високофункціональних тактичних схем ведення змагальної 
боротьби підлеглими спортсменами – у майбутньому забезпечить підвищення показників 
їхньої змагальної діяльності та сприятиме зростанню спортивної кваліфікації, що на 
сьогодні є важливим практичним завданням та перспективним напрямом наукової 
розвідки. Дослідження виконано відповідно до плану ініціативного наукового проєкту 
«Тактика одноборств», 2021-2022 р.р. 

Моніторинг Інтернет-ресурсів (аналіз науково-методичної, спеціальної та довідкової 
літератури) у обраному напрямі дослідження, дозволив визначити низку наукових праць: 
О. Солодкої, Д. Ванюк, О. Кусовської, О. Кусовського, С. Карпенка [1], О. Моргунова, 
А. Чудика, К. Березяк, В. Білоброва, Є. Гоговського [2], Г. Гончар, Т., Булгакової, 
С., Лазоренка, С. Хоменка, Р. Стасюка [3] та інших учених і практиків (М. Богданова, 
М. Гуски, К. Задорожного, С. Кулібаби, В. Мазура, І. Полякова, О. Романенка, 
А. Турчинова, Л. Мичковської), які у своїх працях висвітлили актуальні проблеми 
організації системи самоосвіти (планового підвищення кваліфікації) тренерів, які 
спеціалізуються в одноборствах. 

Враховуючи отримані результати членами науково-дослідної групи (НДГ) 
встановлено, що питанням розроблення педагогічних умов формування готовності 
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тренерів, які спеціалізуються в олімпійських та неолімпійських видах одноборств до 
побудови тактичних схем ведення двоборства із супротивником – присвячено недостатню 
кількість науково-методичних праць, що потребує подальших досліджень та підкреслює 
актуальність і практичну складову обраного напряму наукової розвідки. 

Головною метою дослідження є розроблення педагогічних умов формування 
готовності тренерів, які спеціалізуються в боротьбі самбо (спортивний та бойовий розділ) 
до побудови тактичних схем ведення двоборства із супротивником. 

В процесі теоретичного дослідження членами науково-дослідної групи були 
використані наступні методи: аксіоматичні, ідеалізації, історичні і логічні, сходження від 
конкретного, формалізації, тощо. Крім цього використано особистий досвід організації 
системи багаторічної підготовки спортсменів, які спеціалізуються в олімпійських та 
неолімпійських видах одноборств. 

Упродовж другого етапу теоретичного дослідження відповідно до результатів 
моніторингу спеціалізованих Інтернет-джерел (аналізу спеціальної та довідкової 
літератури) у обраному напрямі наукової розвідки, членами НДГ відпрацьовано гіпотезу, 
що формування готовності тренерів, які спеціалізуються в боротьбі самбо й інших видах 
спортивної боротьби (в системі самоосвіти) буде результативнішою за впровадження у їх 
всебічну підготовку наступних організаційно-педагогічних умов: 

1. підготовчий блок: формування вимог до теоретичної та практичної підготовленості 
тренерів; визначення мети, етапів та структури педагогічних умов; визначення підходів, а 
також компонентів готовності, що забезпечують досягнення поставлених завдань; 
формування теоретичних знань основ тактики та тактичної підготовленості у обраному 
виді спорту;  

2. формуючий блок: розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення; 
розроблення методичних рекомендації для самостійної роботи; підбір сучасних 
інтерактивних методів навчання (наукового інструментарію); формування практичних 
навичок визначення основних факторів, що характеризують сприятливі умови для 
реалізації спортсменами технічних дій із урахуванням їхніх індивідуально-типологічних 
особливостей та наявного рівня всебічної підготовленості;  

3. константувальний блок: використання у системі самоосвіти відповідних критеріїв: 
мотиваційного, змістового та аналітико-оцінного; розроблення та практичне використання 
під час оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей досліджуваних 
тренерів ефективних методик психо-діагностики особистості; формування та тестування 
теоретичних умінь та практичної підготовленості тренерів з одноборств у виборі ними 
оптимальних способів тактичної підготовки (створення сприятливих умов для проведення 
одноборцями технічних дій) спортсменів; формування та тестування методичних знань 
необхідних для організації системи навчання тактиці проведення спортсменами техніко-
тактичних дій у різних умовах змагальної діяльності (на фоні значного психофізичного 
навантаження) тощо.  

Висновки. В результаті теоретичного дослідження членами науково-дослідної групи 
визначені педагогічні умови формування готовності тренерів, які спеціалізуються в 
боротьбі самбо (спортивний та бойовий розділ) до побудови тактичних схем ведення 
двоборства із супротивником. У вище зазначених педагогічних умовах інтегровано: 
підготовчий, формуючий та константувальний блоки (із необхідним змістовим 
наповненням).  

З метою перевірки робочої гіпотези, членами науково-дослідної групи планується 
проведення педагогічного експерименту із залученням тренерів Національної федерації 
самбо України. Перспективи подальших наукових розвідок у обраному напрямі 
передбачають проведення апробації запропонованих членами науково-дослідної групи 
завчених вище педагогічних умов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 

Політика українізації в Україні відбувалася у 20-30 рр. ХХ століття, її метою було 
ліквідація наслідків русифікаційної політики царизму. За задумом більшовиків, українська 
мова повинна була замінити російську у суспільнополітичному і громадському житті 
республіки. Також українізація передбачала обов’язкове вживання української мови в 
спілкуванні з україномовним сільським населенням УСРР, використання її в державних та 
громадських установах, в судочинстві, в армії тощо. В культурно-освітній галузі 
національна реформа передбачала впровадження української мови в усіх навчальних 
закладах та у культурних установах УСРР.  

Стан сучасної історичної науки відзначається поглибленим інтересом до проблем, 
пов’язаних з мовним питанням. Тому уроки процесу українізації на Півдні Україні у 
середовищі національних меншин можуть бути актуальними і у наш час. 

Особливістю південного регіону України є найбільш високий ступінь поліетнічного 
складу населення. Етнічний склад вищезазначеного регіону з самого початку формувався 
як багатонаціональний, що значно збільшувало можливості спілкування людей різних 
національностей та верств населення, тому, політика українізації мала свої особливості [1]. 

Тут імовірність міжетнічних контактів (індекс Еккеля) є найвищою. Як відомо, індекс 
Еккеля встановлює етнічний склад населення в межах територіальної етнічної спільності, 
який визначається співвідношенням частки корінного етносу та представників 
національних і етнічних меншин [2]. 

Саме різноплановість етнічного складу Південного регіону уможливлює 
спостереження та визначення рівня етнокультурної адаптації національних меншин в 
автохтонному середовищі. 

Найуспішніше й найшвидше українізація в середовищі національних меншин 
просувалася у сфері освіти, особливо початкової, певною мірою було українізовано 
установи позашкільного виховання. Найбільших успіхів досягли в сільській місцевості, у 
школах першого концентру. Певною мірою українізовано вищу школу, особливо 
педагогічну освіту. Позитивне значення мали спроби вирішення мовнотермінологічної 
проблеми, а також прагнення забезпечити школи україномовною літературою, поряд із 
виданнями мовами національних меншин. 

Вибір мови у навчанні дітей став одним із головних критеріїв ставлення нацменшин 
до українізації. Крім спадку русифікаційної політики царату, на культурно-мовні орієнтації 
національних меншин південноукраїнського регіону вагомо впливав рівень культурного 
розвитку. 

В середній школі серед національних меншин, які навчались рідною мовою були 
німці, болгари, росіяни; російською мовою навчались білоруси, албанці, вірмени; 
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українська мова переважала серед євреїв, поляків, молдаван. 
Небажання вчити дітей національною мовою мотивували не лише відсутністю 

технічної забезпеченості шкільної реформи, а й перспективою штучного обмеження 
можливостей дітей у подальшому продовжувати освіту та в майбутньому зайняти 
відповідне місце у суспільстві [3, с. 31] 

Більшість національних меншин мали обмежені можливості отримувати вищу освіту 
рідною мовою і тому мусили вивчати українську або російську. Це призводило до 
поступової українізації одних національних меншин (поляків, частково євреїв, чехів, 
молдаван) і подальшої русифікації інших (греків, болгар, німців, білорусів, татар тощо) 

Серед причин українізації національних меншин була також непослідовність і 
суперечливість освітньої реформи, що виявлялася у відсутності наступності в системі 
освіти. Згідно з реформою навчання в початковій школі перевели на національні мови. 
Кількість національних шкіл другого концентру була набагато меншою ніж початкових, що 
змушувало представників національних меншин віддавати своїх дітей в українські і 
російські школи. На стан освіти національних меншин також негативно впливали наступні 
фактори: 

1. низький рівень підготовки вчителів національних шкіл; відсутність наукової і 
педагогічної літератури мовою національних меншин;  

2. надмірна перевантаженість навчальної програми;  
3. культурна ізоляція від своєї етнічної Батьківщини. 
Причини українізації німців, чехів, частково росіян були суто прагматичні, тому що 

у цих нацменшин культурно-освітній рівень був вищий, ніж у українців і тенденція 
переходу на українські цінності була менш відчутною. Не дивлячись на те, що культурний 
рівень поляків і євреїв був вищим, ніж у українців, вони частіше вибирали українську мову. 
Останнє пояснюється близькістю польської і української мов. Попри постанову про 
рівноправність мов, діти були позбавлені права навчатись у польській школі, оскільки їх 
батьки ще за часів царської влади зазнали асиміляційних процесів. До того ж 
невизначеність статусу українців-католиків, яких у 1920-х рр. вважали за українців і не 
створювали для них польських шкіл, призвело до подальшої українізації поляків Півдня 
УСРР. Причинами вибору іншої мови для євреїв були: 1) бажання асимілюватися серед 
української людності; 2) нестача підготовлених учительських кадрів. Інколи батьки 
єврейських дітей не віддавали їх до національних шкіл через відсутність серед навчальних 
предметів староєврейської мови – івриту. Таким чином, це свідчить про бажання батьків 
навчати своїх дітей не стільки у школах з їх рідною мовою та пролетарським характером, 
скільки у навчальних закладах, які б повною мірою були носіями культурних традицій 
даного народу. Молдавани і болгари мали нижчий, ніж українці освітньокультурний рівень 
і тому сприйняття українізації і українських цінностей означало для них прилучення до 
більш розвинутої культури. Причиною вибору нерідної мови була наявність українського 
оточення. Греки теж мали нижчий, ніж українці освітньо-культурний рівень, але вони не 
сприйняли ні українізації, ні «грекоцизації». Більшість греків-батьків віддавали своїх дітей 
до шкіл з російською мовою навчання. Серед причин такого ставлення були: 1) сильний 
вплив російської культури, що призвело до асиміляції грецького населення; 
2) незрозумілість літературної грецької мови; 3) відсутність писемності; 4) слабка 
підготовка вчителів; 5) відсутність навчальної літератури. Нечисленні національні 
меншини (татари, вірмени, ассирійці та ін.) не сприймали українізацію, через те, що були 
переважно міськими жителями, де панувала російська культура 

Таким чином, політика українізації українізація 20-х – початку 30-х років ХХ ст. 
створила реальні передумови для зміни парадигми культурних та освітньо-мовних 
орієнтацій національних меншин з російських на українські. Також сприяла розширенню 
сфери функціонування української мови, підвищенню її соціального статусу та 
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престижності серед національних меншин. Але відсутність реального державного 
суверенітету УСРР, непослідовність і половинчастість національної політики уряду, 
обмеженість українізації лише культурно-мовними межами загальмували процес 
сприйняття національними меншинами українських цінностей, а контрукраїнізація й 
репресії другої половини 1930-х років засвідчили неможливість його завершення в умовах 
тоталітарного режиму в СРСР. 
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АВТОПОРТРЕТ В МИСТЕЦТВІ БУКОВИНИ  
ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Автопортрет у буковинській образотворчості зʼявляється доволі пізно (судячи з 
джерел, що відомі на сьогодні), перші його приклади можна зустріти у митців межі ХІХ – 
початку ХХ ст., серед яких Августа Кохановська [1], Юстин Пігуляк, Микола Івасюк, 
Євзебій Ліпецький. Виконані ними графічні та живописні автопортрети цілковито 
відповідають класичній традиції репрезентації художниками себе і є академічними за 
вирішенням. Можливо, це обумовлено тим, що всі ці автори отримали мистецьку освіту у 
навчальних закладах Відня та Мюнхена, де подібна манера виконання на той час була більш 
поширеною. 

Після 1940 р. та приходу на терени краю радянської влади, автопортрет на досить 
довгий час майже зникає з доробку художників або, принаймні, не знаходить собі місця в 
експозиціях виставок. Так сталося, зокрема, зі значною частиною автопортретів графіка 
Леона Копельмана (1904–1982), який наприкінці 1920-их – на початку 1930-их рр. нерідко 
звертався до цього жанру, виконавши низку офортів та серію з восьми ксилографій. 
Остання вперше була виставлена публічно за багато років по смерті художника, а про 
існування таких гравюр не було відомо навіть добре знайомим з ним особам.  

У графічних роботах Л. Копельмана того часу, випускника Флорентійської академії 
мистецтв, здебільшого відображений ренесансний ідеал вільного і здатного на дію 
індивідуума, що утверджує себе у суспільстві: «Великі майстри 16 століття подали приклад 
художника нового типу – активної творчої особистості, вільної від колишніх дріб‘язкових 
цехових обмежень, наділеної повнотою артистичної самосвідомості і здатної змусити 
рахуватися із собою сильних світу цього» [2, 23]. 

Серед автопортретів художника найбільш показовим за використанням знакової 
системи італійського Відродження є офорт «Автопортрет з квіткою на тлі пейзажу» (1927), 
з характерними для доби пізнього Середньовіччя принципами вирішення картинного 
простору і зображенням «сконструйованого» краєвиду, елементами „vanitas“, що 
нагадують про швидкоплинність земного буття (квітка в руці художника, зображення 
цвинтаря та руїн, звивистої річки й тунелю, диму паровоза і затемнення сонця). Цікавий 
варіант вирішення панорами постає і в автопортреті «Ремінісценції» з серії дереворитів 
кінця 1920-их рр., в якому автор обʾєднує в реальності розташовані на значній відстані 
архітектурні памʾятки середньовічної Італії, створюючи омріяний ідеальний світ [3, 97]. В 
цих роботах Л. Копельмана присутнє гостре відчуття сучасності, небезпечних політичних 
змін, що відбуваються у суспільстві. У згаданій серії автопортретів у техніці 
ксилографії (1927–1929) воно виникає в аркушах «Дозвілля» та «У думках», що 
відображають прихід до влади в Італії фашизму і демонструють позицію самого 
художника. 

https://orcid.org/0000-0002-3525-5885
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Одним з поширених видів автопортретів, які зустрічаються і в образотворчості 
Буковини, є зображення живописця на тлі власної роботи або під час праці в майстерні, що 
дозволяє презентувати й свої мистецькі уподобання. Серед таких творів – динамічний за 
вирішенням офорт Л. Копельмана «Майстерня художника» (1927), з ніби розгорнутим на 
глядача простором, в якому одночасно присутні об’єкти (модель ню, натюрморт) і 
результати праці мистця.  

Тематично близьким до нього є гранично узагальнений за моделюванням форми 
«Автопортрет» 2010-их рр. Артема Присяжнюка (1947–2017), ніби накладений поверх 
абстрактних композицій, що за стилістикою нагадують виконані цим автором в останні 
роки життя гобелени та картини, стаючи символом самоствердження і віднайдення питомо 
своєї творчої реалізації. Дещо подібним, але більш традиційним і статичним виглядає 
«Автопортрет» 1989 р. Г. Горбатого, де художник постає на тлі фрагмента картини 
«Минули літа». 

Лише два автопортрети збереглися у доробку Наталії Ярмольчук (1965–1999). 
Виконані олівцем у 1985 р., вони демонструють різний підхід до таких творів. Один є 
традиційним за вирішенням, нагадуючи академічну роботу з натури. Інший ніби 
виплетений з хвилястих ліній, які переплітаються, утворюючи неспокійну й рухливу 
поверхню, що відбиває емоційно-психологічний стан мисткині і прихований конфлікт із 
дійсністю. Дещо близьким за настроєм є «Автопортрет» Івана Онуфреїва (1946–2012), де 
голова художника видається затиснутою між краями рами, створюючи відчуття 
замкненості зображеної людини у лещатах реальності. 

Схожі емоції відображені у графічному портреті Геннадія Горбатого (1955 р. н.) 
«Депресія» (1995), де дзеркало, в якому відобразилася фігура художника, ніби осипається 
скалками-стрілами, спотворюючи постать людини, що у відчаї обхопила себе руками, і, не 
в змозі здолати обставини, прагне бодай так захистити себе. Проте безнадія видається не 
нескінченою, адже міцними є корені, що підтримують фігуру, попри те, що йдуть у 
розтріскану, майже позбавлену життя землю. Тема депресії ще раз виникає у картині 
«Втеча від себе» (2003, цикл «Депресія»), яку навряд чи можна цілковито віднести до 
автопортретів, попри її автобіографічність і те, що саме себе художник змальовує і у 
силуеті-прориві у натовпі безликих істот, і у фігурі, що прагне здолати стіну нерозуміння 
й байдужості. Цю роботу можна означити швидше як прихований автопортрет, поєднаний 
з певною фабулою, який набув поширення ще від часів Відродження, коли цей жанр, 
власне, і зʼявився вперше у європейському мистецтві. Саме у Г. Горбатого найчастіше 
зустрічається таке «включення» себе у певний сюжетний контекст, часто пов'язаний, 
зокрема, зі зверненням до минулого. Такою є робота «Знову наснилося дитинство» (2016, з 
серії «Віднайдення»), що нагадує вицвілу з роками фотокартку з дещо розмитими 
контурами, де майбутній живописець зображає себе маленьким хлопчиком поряд з бабусею 
і сестричкою. Переплетіння минулого й сьогодення, уяви і реальності – у ще одному 
автопортреті мистця «Повій, вітре, на Вкраїну» (2018), у котрому художник ототожнює 
себе з популярним персонажем української народної картини – Козаком Мамаєм, за 
спиною якого виникають стрічки українського орнаменту, обриси статуї з Майдану 
Незалежності в Києві в оточенні зірок з емблеми Євросоюзу, та силуети будівель на березі 
Майна, де нині мешкає автор твору. 

Особливу варіацію автопортрета – сповненого самоіронії і водночас усвідомлення 
суспільної значущості мистця – можна знайти у доробку Ореста Криворучка (1942–2021). 
Серед них – композиція «Автошарж» 1969 р., в якій тоді ще студент Московського вищого 
художньо-промислового училища (колишнього Строгановського) змалював себе у вигляді 
«святого Ореста» з жовто-блакитним німбом над головою та з аркушем паперу в руках, 
доповнивши зображення не тільки вишуканим шрифтом, а й колажем з фольги замість 
одягу, що створює враження традиційної оправи ікони. 
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Автопортрет використаний і у вітальній листівці О. Криворучка «P. F.ʹ 85» (як 
означив її сам графік – банкнота-жарт), виконаній у винайденій самим її автором техніці 
друку – інкорелі. Тут поруч із овальним медальйоном, в якій вписано профіль художника, 
і силуетами знакових споруд Чернівців (резиденції, театру, ратуші) зʼявляються 
зображення палітри з пензлем і різцем, сніжинок. Властива мистцеві самоіронія 
простежується і у жартівливому «гербі» О. Криворучка, увінчаному замість корони 
улюбленим беретом художника, з традиційною рукою в лицарському обладунку, але з 
олівцем, що теж є своєрідною, проте зброєю. 

Таким чином, у мистецтві Буковини ХХ–ХХІ ст. наявні різноманітні варіанти 
вирішення автопортрету художника – від класичних плечових або погрудних зображень – 
до портретів, включених у сюжетні мотиви, з чітко визначеною позицією автора твору, та 
демонстрацією його мистецьких уподобань, і автопортретів-парафразів, нерідко із 
жартівливо-іронічним підтекстом.  
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ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ТА ЇЇ ВАЖЛИВІСТЬ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Електронна бібліотека – відносно нове явище в бібліотечно-бібліографічному та 
інформаційному обслуговуванні. Фахівці в більшості випадків схиляються до думки, що 
електронну бібліотеку швидше можна розглядати як (в одних випадках більш вдалу, в 
інших - менше вдалу) форму реалізації функцій традиційної бібліотеки в сучасних умовах. 

«Користувачі різних категорій прагнуть отримувати потрібну інформацію в 
електронному вигляді і через онлайн-доступ. Це ставить перед бібліотеками, що 
залишаються головним джерелом достовірної інформації, завдання переходу до 
формування сервісів в електронному середовищі, вдосконалюючи свою роботу завдяки 
використанню сучасних інформаційних технологій, нових методів та засобів, які необхідні 
для формування фондів бібліотек електронними документами.  

Для цього бібліотечні працівники розробляють спеціалізовані інформаційні 
продукти, щоб задовольнити користувацькі інформаційні запити якісною інформацією за 
мінімальний проміжок часу» [1]. 

З усією визначеністю можна стверджувати: електронні бібліотеки - принципово нова, 
багатообіцяюча, перспективна форма побутування бібліотеки в інформаційному 
суспільстві, основне призначення якої полягає в удосконаленні бібліотечного 
обслуговування, і електронна бібліотека - не конкурент традиційної бібліотеки. В процесі 
створення і обслуговування електронної бібліотеки, формується новий клас фахівців - 
онлайнових навігаторів і консультантів. 

Вивчення електронного документа, не дивлячись на значні зусилля, що проводяться 
в цьому напрямку вченими різних спеціальностей, зокрема, бібліотекознавцями, все ще 
залишається актуально теоретичним і прикладним завданням. Процес зміни ресурсної бази 
бібліотек, насичення її електронними документами різного виду, відбувається так 
інтенсивно, що випереджає теоретико-методичне осмислення формування і використання 
цієї бази. 

Не вирішена проблема реструктуризації фондів бібліотек, що виникла в зв'язку з 
появою електронних фондів: ще не вироблені фондоутворюючи критерії для виділення 
спеціалізованих електронних фондів; ще не розроблений облік фондів мережевих 
документів (наявні пропозиції носять теоретичний характер, неапробовані практикою). 

Однією з умов ефективного інформаційного обслуговування користувачів в 
бібліотеці стає наявність доступу не тільки до інтернет-ресурсів вільного доступу і 
використання, а й організація доступу до комерційних продуктів: електронних книг, 
журналів і інших видів видань. І практична діяльність бібліотек і розвиток теоретичних 
основ електронного бібліотекознавства вимагають опису документних масивів, які є 
фондами бібліотек. 

«Основні функції електронної бібліотеки відповідають функціям сучасної 
традиційної бібліотеки, протее вони модифіковані, оскільки ґрунтуються на широкому 
використанні сучасних інформаційних технологій. Їх можна окреслити так:  

• кумулятивна – формування інформаційних ресурсів в електронній формі з 
використанням рiзних форматів;  
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• меморіальна – зберігання впродовж тривалого часу в електронній формі 
інформаційних ресурсів, що містять відомості про історію і культуру, а це забезпечує 
формування соціальної пам’яті суспільства;  

• комунікаційна – надaння достyпу користувачам до баз знань;  
• інформаційна – задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів;  
• довідкова – пошук достовірних фактографiчних та бібліографічних даних;  
• освітня – інформаційний супровід освітніх, науково-дослідних, виробничих 

процесів; 
• культурна (просвітницька) – за допомогою інноваційних технологій введення в 

науковий обіг, поширення серед користувач i в інформації про документи, які складають 
історичну та культурну цінність;  

• когнітивна – управління знаннями та продукування нового знання, його аналітико-
синтетичне опрацювання з використанням новітніх інформаційних технологій;  

• соціальна – надання користувачеві можливості дистанційного освоєння знань, 
ознайомлення з алгоритмами інформаційного пошуку на основі інноваційних інструментів, 
які забезпечують ефективне орiєнтування в інформаційному просторі, такий підхід 
спонукає його до участі у соціокомунікативних процесах;  

• науково-дослідницька – інформаційна підтримка наукових досліджень та 
проведення власних наукових розвідок» [1]. 

Склад фондів електронних документів і кількісні характеристики цих фондів 
впливають на організацію обслуговування електронними документами в бібліотеках і 
обсяги обслуговування користувачів, кількість відвідувань користувачів в т.ч. віддалених, 
через веб-сайт бібліотеки, кількість книговидач, кількість копій електронних документів. 

Послуги, які реалізуються бібліотеками в електронному середовищі: 
- надання у тимчасове користування електронних документів з фонду (читання з 

екрану); надання в постійне користування електронних документів з фонду (копіювання 
документа); 

- надання: електронного каталогу, на документи з фондів електронних документів, 
змістів журналів, продуктів, що полегшують навігацію в електронних ресурсах; доступ до 
віртуальних виставках видань (тематична і нових надходжень); довідково-бібліографічне 
обслуговування з використанням фонду електронних документів віддаленого доступу і 
відкритих ресурсів інтернету. 

«Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотек 
у електронних базах даних потребує створення системи універсального доступу до них. 
Лідером інформаційної підтримки користувачів є власні ресурси бібліотеки, до яких 
належать електронний каталог на документний фонд бібліотеки, інтернет-сайт, 
репозиторій та електронні бібліотеки. Наукові бібліотеки розташовують на власних сайтах 
рекомендаційні списки літератури відповідно до найактуальніших читацьких запитів, 
інформацію про нові надходження, популяризують наукову діяльність університету та 
відіграють значну роль у забезпеченні інформаційної, освітньої та наукової підтримки 
користувачів» [2]. 

Подальший розвиток бібліотечного обслуговування в електронному середовищі 
пов‘язується з вирішенням ряду організаційних завдань: розвиток фондів електронних 
документів шляхом формування фонду мережевих документів віддаленого користування 
(на які є права доступу), для розширення ресурсної бази обслуговування користувачів; 
спеціалізація обслуговування електронними документами в окремих структурних 
підрозділах. 

«Відкритий доступ до електронних бібліотек значно полегшує користувачам пошук 
необхідної навчальної та наукової літератури, тому що сьогодні недостатня забезпеченість 
навчальною літературою дуже добре компенсується електронними ресурсами, і, що 
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найголовніше, сприяє збереженню традиційного бібліотечного фонду. 
Отже, сучасна бібліотека в умовах розвитку інформаційного суспільства має всі 

шанси на існування та зайняття ключових місць серед джерел інформації лише за умови 
переосмислення місії бібліотек та її трансформації у центр надання сучасних 
інформаційних послуг, що задовольнятимуть потреби суспільства» [2]. 

 

Список використаних джерел: 
1. Кунанець Н. Е. Особливості ефективної роботи електронних бібліотек / Н. Е. Кунанець, 

О. Б. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – 
№ 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 420–425. https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/26726/1/ 
046-420-425.pdf. 

2. Малютіна О. Ф. «Сучасна бібліотека в умовах розвитку інформаційного суспільства» : 
Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи Інтернет-конференція,  
6–10 червня 2017 р., м. Харків / НБ ХНУРЕ. https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/ 
3675/3/NB_LNU_Malyutina_OF.pdf. 

3. Лобузіна Є., Перенесієнко І., Лощинська Н. Електронна бібліотека «Україника»: портал знань 
національної бібліотеки. Бібліотека національних академій наук: проблеми функціонування, 
тенденції розвитку. 2019. Вип. 17. С. 50-64.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2019_17_6. 

4. Лобузіна К. Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та 
інновацій. Бібліотечний вісник. 2018. No 3. С. 12–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_ 
2018_3_4. 

5. Перенесієнко І. Використання онтологій в організації електронних бібліотечних 
інформаційних ресурсів наукової бібліотеки. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. 
Наука. Комунікація»: формування національного інформаційного простору (Київ, 4–6 жовтня 
2016 р.). 2016. С. 358–362. 

 
  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2019_17_6


August 5, 2022 |  Lisbon, Portuguese Republic  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

191 

 

Якубенко Ярослав Анатолійович 
завідувач відділу зберігання документів 

Наукова бібліотека Київського Національного університету  
культури і мистецтв, м. Київ, Україна 

 
 

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ  
ДОКУМЕНТІВ – ПЕРВЕНТИВНА КОНСЕРВАЦІЯ.  

ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ 
 

Питання безпеки фондів дедалі частіше стають предметом спеціальних 
бібліотекознавчих досліджень, невипадково. Знання та досвід у справі збереження та 
відновлення цінностей культури та мистецтва виявляються дуже суттєвими, коли 
суспільство приходить до розуміння необхідності створення ефективних засобів та методів 
забезпечення збереження культурної спадщини для сучасників та майбутніх поколінь. 

В останні десятиліття пріоритети віддаються формам превентивної консервації, що 
дозволяють максимально підвищити безпеку якомога більшої кількості документів з 
мінімальним втручанням у структуру самих документів, і, відповідно, досягти найбільш 
економічної форми роботи. 

«Превентивна (профілактична) консервація застосовується як сукупність дій з метою 
захисту видань і рукописів від зовнішніх впливів шляхом забезпечення нормативних умов 
зберігання й використання, тобто створення й підтримки сприятливих режимів зберігання 
(світлового, температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного) і застосування фазового 
зберігання» [1]. 

Превентивна консервація як ефективна форма збереження бібліотечних фондів 
спрямована на уповільнення процесів їх руйнування як внаслідок природного старіння, так 
і внаслідок аварій, стихійних та екологічних лих. 

Превентивна консервація в бібліотеці є сукупністю аспектів бібліотечної діяльності, 
спрямованих на зниження ймовірності пошкодження, руйнування та втрати фондів. В 
даний час простежується тенденція зростання значення превентивної консервації як 
найефективнішого методу збереження об'єктів матеріальної культурної спадщини. 

«Принцип відбору документів для першочергової консервації передбачають вибір 
об’єктів і визначення форм консервації, які здійснюються в точній відповідності з 
результатами комплексної наукової експертизи й грунтуються на чотирьох основних 
критеріях: 

1. Унікальність – критерій, який відокремлює документ від основної маси 
документів. Це рукописи, рідкісні книги, архівні матеріали. Для них обов’язкове 
створюються кращі умови зберігання. 

2. Історико-культурна цінність. До цієї групи документів для першочергової 
консервації відносять документи, які мають історико-культурну цінність. 

3. Фізичний стан документа – це рівень зміни властивостей матеріалу, з якого 
виготовлений документ, під впливом факторів зовнішнього середовища. 

4. Частота використання документів читачами » [1]. 
У процесі навчання та підготовки бібліотечних працівників середньої та вищої 

кваліфікації необхідно включати до навчальних програм вузів розділи з превентивної 
консервації. 

Превентивна консервація стала тим самим комплексом профілактичних заходів, 
включаючи фазову консервацію які змогли забезпечити всебічну надійність та сталість 
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стану документів у процесі їх зберігання та використання. Важливо зрозуміти, що цей 
найпрогресивніший метод збільшення тривалості життя колекцій пов'язаний з високим 
ступенем уповільнення процесів руйнування матеріалів, а не з фізичним впливом на 
документи з метою їхньої подальшої реставрації. 

У цьому плані превентивна консервація грає першу роль стосовно бібліотечним 
матеріалам. Превентивна консервація – найефективніший метод збереження бібліотечних 
фондів. Її значущість визначається тим, що саме фізичне існування об'єктів матеріальної 
культури дає можливість їх вивчення та осмислення як духовного досвіду попередніх 
поколінь. 
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КОНЦЕПТ ОБ’ЄКТНОСТІ ВІДЕОХОСТИНГУ  
У АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ 

 

Ідея об’єктності в мистецтві перетворилась на базис для визначення впливу на 
просторові відносини у аудіовізуальному просторі – відеохостингу. Контент інтернет-
платформ набуває значення культурологічних та соціальних акторів, які визначають 
функціональні можливості авторів, що створюють аудіовізуальні твори. 

Новації акторно-мережевої теорії в аналізі об’єкта дають змогу припустити, що 
відеохостинги мають предметний, речовий «субстрат», а саме девайс або авторське відео 
за допомогою якого соціальний об’єкт організовує фізичний і функціональний простір 
навколо себе. Наразі у цій ролі постає аудіовізуальна платформа. Відзначимо, що 
відеохостинг як об’єкт має складну структуру та залишається цілісним. 

Тому, концепт об’єктності відеохостингу в аудіовізуальному мистецтві постає як 
необхідна взаємодія предметів і акторів. Культурна цінність передової аудіовізуальної 
платформи є невіддільною частиною повсякденного впливу медіа доробку на життя та 
творчість індивідуума. Вона перетворює оточення на активну складову – актора, що має 
просторово-фізичне та функціональне значення. 

Концепція дослідника К. Кнорр-Цетіної про визначення об’єкта, дозволяє 
припустити, що відеохостинг як об’єкт сучасного аудіовізуального мистецтва виконує роль 
демократичної платформи, яка може формувати критерії персоналізації, глобалізації та 
впливовості авторського творчого доробку. 

Потрібно зазначити, що складна система внутрішніх та зовнішніх зв’язків складових 
відеохостингу, яка побудована на підлаштовуванні до мінливого культурологічного та 
соціального середовища, дозволяє розглядати цей об’єкт як ядро соціальних і культурних 
змін, що призводять до появи нового культурного вільного простору. Тому можна зробити 
висновок, що відеохостинг це об’єкт культурологічного процесу, на меті у якого постає 
постійна взаємодія та розвиток соціального, технологічного та культурного простору. 

Отже, концепція об’єктності відеохостингу в аудіовізуальному мистецтві зумовлює 
аналіз цієї платформи як об’єкту, що має власний об’єм, роль та місце і насамперед впливає 
на просторові відносини не тільки в інтернет медіа, але й в аудіовізуальному просторі у 
цілому. Це зумовлює подальше вивчення об’єкта дослідження як складної структури 
взаємодії авторського творчого доробку з довкіллям та їх залучення до системи 
функціонального простору. 
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МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ  
ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ: ЗМІНИ АРТ-НАРАТИВУ 

 

Початок гарячої фази російсько-української війни радикально вплинув на мистецьку 
свідомість українців, змінюючи головну стратагему арт-розвитку в бік актуалізації 
традиційно-емпатійного «серафізму», бо тепер велика жага перемоги керує творчим 
потенціалом мистецького руху. Навіть більше, як нещодавно зазначив Ярослав Грицак на 
конференції «Уроки війни й майбутня відбудова країни та суспільства» у Львові, 
посилаючись на думку Домініка Лівена, що геополітика світу завжди залежала від того що 
коїлося в Україні та навколо неї: «Світ стоїть перед потребою політичної метафізики. Треба 
розуміти: для чого це все? ... Україна помагає шукати всім сенс і ставить це питання» [1]. 
Тим паче, що прихованим чинником війни є різний суспільний устрій двох політичних 
систем: демократичного і авторитарного. Тому провідні філософи світу висловлюють ту ж 
саму думку, як от Étienne Balibar на «London Summer School of Critical Theory 2022», 
зазначаючи: «Війна в Україні підіймає питання світового масштабу й впливатиме на нас ще 
довго: на наше теперішнє, колективне майбутнє, місце у світі. У цій війні ми не 
відсторонені чи нейтральні спостерігачі, ми — її учасники, і результат залежатиме від 
наших думок та вчинків» [2]. Відповідно, зміни арт-епістеми від ринкового бенчмаркінгу 
посткультури в бік сучасного усвідомлення ендемічних традицій в умовах війни має не 
лише регіональне значення, адже українське питання в контексті цивілізаційного розвитку 
отримує суттєве значення геокультурного масштабу. Ця відповідальна роль потребує 
сумлінного аналітичного осмислення вже зараз. 

Митці свідомо спираються на давні образотворчі традиції, на міцний академічний 
вишкіл, широкий досвід в багатьох модерних стилях. Тож в ситуації стресу вони 
актуалізують ті мистецьки засоби, що влучно передають величезне емоційне напруження 
народу, в життя якого вторглась країна-терорист, приносячи смерть, біль і тотальну 
руйнацію. Тяжкий психічний тягар від надмірного споглядання за нескінченими злочинами 
проти людяності спонукав чутливих митців виплескувати шокуючи враження у твори, аби 
знайти зцілення пораненій душі, через катарсис сутнісно очищаючись від того потоку зла, 
що випробовує і націю, і світ в цілому. Відтак виставки воєнного часу передусім 
презентують потужний життєдайний потенціал мистецьких образів з чіткою 
громадянською позицією. Між тим західну естетику глобалізації візуальних практик, яку 
митці взяли на озброєння від 1990-х років маніфестацією європейської приналежності і 
символом заперечення фальшивих щедрот радянсько-більшовицького «русского миру», 
під час масованого бомбардування українських міст ніби було забуто: у бомбосховищах, 
під час евакуації, у нових локаціях за кордоном українці звернулися до традиційних 
фігуративних і символіко-алегоричних засобів емоційного вислову. Хоча немало митців 
продовжують вважати contemporary art невід’ємною складовою західно-європейських 
демократичних цінностей, тим паче тепер, коли Україна отримала офіційний статус 
кандидата в члени ЄС, вони натхненно реплікують паблік-арт, продукуючи проекти 
«тотальної дизайнізації» (Гел Фостер). При цьому митці не вникають в нюанси політичної 
гри, де, як підкреслив Вальтер Мігноло, «демократичний капіталізм — це оксюморон; він 
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демократичний лише для еліти, яка контролює світову економіку» [3]. Крім того, паттерн 
естетики глобалізації ринкового мистецтва бенчмаркінгу як пан-ідеологія вплинув на 
пострадянський синдром само-колонізації наративом євроцентризму, що нівелював 
усвідомлену само-ідентифікацію творчого формовислову. Комодифіковане суспільство 
вважає, що глобалізований світ є пост-етнічним, втім арт-вислів як будь-яка «мова через 
епістемологію контролює суб’єктивність», тож глобалізація арт-висловів створює 
внутрішню порожнечу, руйнуючи сутність людини і нації [3]. 

Війна в центрі Європи ХХІ сторіччя довела, що технічне оснащення і наявність 
ядерної зброї не гарантує націям духовно-витонченої освіченості загальнокультурного 
зростання, також з’ясувалось, що реплікація пастиш-естетики public art уживається з 
біополітичним зомбуванням громадян тоталітарним фашизмом, що тепер відомий як 
«рашизм». Все тому, що у добу Просвітництва давнє багатомірне тлумачення часу було 
спрощено до розуміння його лінійним прогресом знання від античності, середньовіччя, 
ренесансу і пр., що тепер надало формальних прав контемпорарним візуальним практикам 
західних технокультур вважати себе локомотивом цивілізаційного досвіду, завдяки чому 
затвердився модус передового мистецтва («advanced art»). Доволі симптоматично, що 
імперська пропаганда РФ дозволила російським митцям адаптувати західну 
постмодерністську «парадигму без парадигми», бо відчула спорідненість імперської пан-
ідеї євроцентризму з концепцією «мультикультурності», що декларував СРСР 1970-х років 
на правах фейкової спільноти «радянський народ», ніби типової для перехідного етапу від 
фази розвитого соціалізму до комунізму, через що контемпорарні проекти мали успіх серед 
адептів візуальних практик РФ і України аж до початку гарячої фази війни 24 лютого. 
Універсалізація раціоналізованої технокультури, нав’язана суспільству споживання 
міжнародним бенчмаркінгом в економічної та культурно-мистецької царинах, нівелює 
національні особливості української ідентичності до безликого формовислову, лексичного 
дескілінгу тотальної дизайнізації, що поширюють світом глобалізовані contemporary 
практики. «Приватизація часу і простору», за В. Мігноло, дозволило сьогодні РФ з позиції 
сили виправдовувати жорстокість, мародерство, і так само як зерно, чи іншу продовольчу 
та промислову продукцію, грабувати з музеїв України мистецькі шедеври, розкопувати в 
українських степах скіфські кургани... Ворог-терорист більше не ховається за брехнею 
«захисту російськомовного населення», і килимовим бомбуванням цинічно звільняє 
територію від усього живого, вбиваючи представників різних культур народів, що 
мешкають в Україні. Так само як протягом 1930-х росіяни нищили найталановитішу 
мистецьку еліту України, тепер руйнують все що пов’язано з українською культурою: 
нещодавно у Маріуполі загинули мозаїки видатної мисткині-дисидентки Алли Горської, 
вбитої органами КДБ за свідому українську позицію ще у 1970-му. 

Але Україна довела світу, що сила духу демократії разом з духом нації навіть в 
економічно слабких країнах може ефективно чинити опір тоталітаризму, перемагати та 
очищати демократичну культуру від кризових явищ, хибних стратагем естетики глобалізму 
в мистецькій творчості зокрема. Геокультурна і ментальна особливість українського 
мистецтва як актора/суб’єкта європейської цивілізаційної ойкумени, що зберіг зв’язок з 
давнім цілісним світовідчуттям, стимулює переосмислення парадигмального гістерезису 
посткультури, активуючи ендемічні духовні традиції. Вже чотири століття Україна має 
подвійну складність протистояння імперським пан-ідеологіям: шовіністичному «русскому 
миру» Сходу, та, за виразом Вальтера Мігноло, викривленому «темному боку Renaissance» 
Заходу. В обох випадках «(пост)колоніальному епістемічному апартеїду» українці сьогодні 
протиставляють епістему усвідомленої само-ідентифікації, що маніфестує себе не лише 
військовим протистоянням російському окупанту, але також актуалізацією 
культуротворчих традицій в мистецтві, де переосмислена і взята на арт-озброєння кілько-
тисячолітня історія формування романтизовано-поетичної ментальності нації. Та, якщо 
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російський авторитаризм знищує Україну на фізичному плані, з печерною люттю стираючи 
ракетами націю, її культуру, мову, мистецтво, книги, музеї, театри; то м’яка цивілізаційна 
сила неолібералізму діє делікатно на ментальному плані, глобалізуючи націю в пост-
етнічний субстрат, і мистецтво як ринковий товар непомітно редукує в кволу дизайнізацію, 
легітимуючи дескілінг, апропріацію, афазію культурно-мистецького досвіду, чутливого до 
алетеї вищої краси. Навіть увагу світу до російсько-української війни арт-ринок 
використовує у власних інтересах, запрошуючи глядачів та заохочуючи інвесторів, як в 
Miami (США), де у престижному районі наприкінці липня 2022 року відбувся проект 
«Independent. Rescue Art» галереї Black Tower Gallery, що презентував широко відомих арт-
бізнесу митців, реїфіковані роботи яких позбавлені напруги справжніх оголених емоцій, 
що пронизували простір Київського Будинку художника під час експонування виставки, 
присвяченій Маріуполю «Душа України». Виставка показала як митці, переживаючи всі 
тяготи війни разом із народом, віддзеркалюють глибинну екзистенцію світосприйняття, де 
історично закарбована типова українська якість «серафізму», де шанобливе ставлення до 
сакральної таємниці життя із покірливістю перед Богом, поєднані з волелюбною 
войовничістю козаків, які хоробро боронять суверенність кордонів своєї землі. За 
визначенням українського письменника і літературознавця Остапа Грицая, духовий 
аристократизм українського серафізму дотичний «світогляду хрестоносців, що йдуть 
слідами Христа та християнства» [4]. В епістемологічному культурно-мистецькому розриві 
між рухами спротиву війні і байдужості естетики глобалізації, та рухом індигенізму, ніби у 
розриві поступовості, народжується нове мислення, дотичне само-ідентифікаційної 
когніції суверенної нації. Опір загарбнику звільнив з підсвідомості митців генетичний код 
нації, що говорить мовою духових наративів, активуючи творчу свідомість, де вже немає 
місця віджило-апатичній реїфікованої «постмедіумності» Розалінд Краус. 
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ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 
БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Необхідність мотивування трудової діяльності працівників бібліотек зумовлюється 
об'єктивними причинами (високою плинністю кадрів, старінням кадрів), а результати 
залежать від суб'єктивних передумов - знань і умінь щодо застосування методів мотивації 
керівниками і розробленої ними системи організаційних заходів, спрямованих на 
мотивування і стимулювання працівників бібліотек. 

Умовою ефективного управління кадровим потенціалом бібліотеки є наявність 
функціональної підсистеми мотивації трудової діяльності працівників, що є 
найважливішим компонентом системи управління персоналом бібліотеки. 

Неможливо переоцінити значення твердження про те, що вибір співробітників має 
вирішальне значення для успіху бібліотеки. Це люди, які будуть стояти обличчям до 
користувачів. Неправильний вибір співробітника може виявитися фатальним. 

Якщо ж ви допустите помилку і візьмете на роботу не того, хто вам потрібен, то, без 
сумніву, втратите відвідувачів. 

Задовго до прийняття на роботу необхідно обміркувати, які переваги ви можете 
запропонувати перспективному співробітнику, в цілому перелік наданих пільг повинен 
бути досить переконливим для того, щоб викликати у професійного бібліотекара захват 
щодо перспектив роботи у вашій бібліотеці. 

«При створенні оптимальної системи мотивів та стимулів персоналу бібліотеки в 
першу чергу потрібно зосередити увагу на вивченні нематеріальних форм стимулювання. 
Це можливість надання гнучкого графіку роботи кращим працівникам, проведення 
конкурсів на кращого співробітника, нагородження грамотами та цінними подарунками та 
ін. Але це не є вирішальним. Демократичний стиль керівництва, сприятливий 
психологічний клімат, сформована корпоративна культура колективу, який об’єднаний 
загальними цілями та підкріплений взаємною довірою та підтримкою -це основоположні 
стимули активної, успішної, довготривалої праці співробітників бібліотеки» [1]. 

Особливості мотивації трудової діяльності працівників бібліотек характеризуються 
досить високою задоволеністю працею і одночасно низькою лояльністю по відношенню до 
бібліотеки; переважанням соціального мотиву (спілкування з колегами і читачами), мотиву 
визнання і мотиву безпеки (наявності робочого місця, гарантованої заробітної плати, 
відпустки, соціальних пільг); позитивною мотивацією, що є основою професійного 
розвитку. 

«Стимули і мотивації поділяють на матеріальні й нематеріальні, позитивні й 
негативні. Для бібліотечних менеджерів питання матеріального стимулювання за браком 
бюджетних коштів часто є проблемним. Тому вони змушені знаходити інші способи 
заохочення персоналу - корпоративні свята, подяки із занесенням в трудову книжку, 
можливість кар’єрного зростання, престижний заклад, тренінги, почуття компетентності, 
комфортні умови, злагоджений колектив, івенти, повага, самоповага. З негативних: 
критика, страх залишитися без роботи, крик, недовіра й щохвилинний контроль» [2]. 

Можна запропонувати перспективним співробітникам і зацікавити інших 
співробітників багато інших пільг, в наведений нижче перелік включені ті, які можна було 
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б оцінити як додаткові переваги роботи у вашій бібліотеці, а саме: 
• організація дозвілля. Робота в бібліотеці може бути досить важкою, так що слід 

подумати про те, як організувати дозвілля співробітників. Ми говоримо тут не про 
проведення костюмованих вечірок з музикою, а за тією атмосферою суперництва, про 
орієнтацію на досягнення поставлених цілей і про існуючі можливості проведення 
протягом кожного сезону заходів, що сприяють згуртуванню трудового колективу як 
єдиної команди; 

• соціальний статус. Для багатьох співробітників уособленням соціального статусу є 
назва їх посади та наявність візитки. І це є вартим уваги підставою для того, щоб присвоїти 
їм звання бібліотекара вищої категорії та підготувати добре видрукувані візитки; 

• можливість подальшого навчання. Які Ви можете запропонувати перспективним 
співробітникам унікальні можливості навчання та підвищення кваліфікації; 

• кар'єрні можливості. Якщо в бібліотеці є можливості для кар'єрного росту 
співробітників, слід дати чіткі роз'яснення по суті даного питання. Якщо ж шанси для 
службового зростання незначні або взагалі відсутні, слід зрозуміти, що просунутися в 
цьому світі хочуть далеко не всі, але також і те, що відмінних працівників неможливо 
утримати на подібних умовах. 

Мотивація трудової діяльності багато в чому залежить і від зовнішніх умов діяльності 
- процесу організації, ступеня заохочення. 

Управління мотивацією трудової діяльності розглядається як потужний стратегічний 
інструмент, що дозволяє мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечити лояльність і 
полегшити спілкування з виробничих питань. Оскільки співробітники бібліотеки мають 
різну мотивацію трудової діяльності, вивчення мотивів праці видається важливим, хоча і 
складним завданням. 
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