


НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Всеукраїнська міждисциплінарна  
науково-практична конференція

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  
В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО 

ПЕРІОДУ

10 червня 2022 року
Чернігів, Україна



УДК 31
С78

Редакційна колегія: Г. В. Старченко, А. П. Дука
Рекомендовано до видання оргкомітетом конференції,
протокол № 1 від 01.07.2022 року.

Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду. 
Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної 
конференції (м. Чернігів, 10 червня 2022 року). Чернігів : ГО «Науково-
освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. 375 с.  
URL: https://reicst.com.ua/asp/issue/view/conf_mult_06_2022
DOI: https://doi.org/10.54929/confmult-06-2022 

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної 
науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в умовах 
війни та післявоєнного періоду».
До збірникa увійшли матеріали за такими напрямами: архітектура та 
мистецтвознавство, військові науки, державне управління / публічне 
управління та адміністрування; економічні науки, історичні науки, 
медичні науки, педагогічні науки, політичні науки, психологічні науки, 
сільськогосподарські науки, соціальні комунікації, технічні науки, 
фізико-математичні науки, фізичне виховання та спорт, філологічні 
науки, філософські науки, юридичні науки.  Матеріали Всеукраїнської 
міждисциплінарної  науково-практичної конференції представлені 
окремими авторами з України.

Наукове видання призначене для науковців, практиків, викладачів, 
аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, а також для широкого 
кола читачів.

Матеріали подаються в редакції авторів. Відповідальність за 
достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших 
відомостей несуть автори.

© «Науково-освітній інноваційний центр  
суспільних трансформацій», 2022

© Автори, текст, 2022



3

Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій
Чернігів, Україна, 10 червня 2022 р. 

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Сазонов Ю. О. 
викладач кафедри прикордонної служби 
факультету безпеки державного кордону 

Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького,

м. Хмельницький, Україна 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ МОРСЬКОЇ ДІЛЯНКИ  
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Держава як суспільно-політична інституція вирішує проблеми вну-
трідержавного та міждержавного (міжнародного) рівня. Проблема 
безпеки держави – сфера як внутрі-, так і міждержавних відносин. 
Основними шляхами забезпечення безпеки держави є проектування 
потужної стратегії (або концепції) національної безпеки та формуван-
ня відповідно до такого документу – безпекової системи. Людство у 
процесі свого тривалого існування будувало чималу кількість систем 
безпеки, остання з яких виникла після ІІ світової війни. Слід наголоси-
ти, що згадану систему зруйновано в результаті нападу на України зі 
сторони росії. Саме ця війна підтвердила руйнацію світової системи 
безпеки. Зважаючи на загрози з боку рф, Україна приділяла увагу 
проблемі забезпечення національної безпеки, формулюючи основні 
наративи та вибудовуючи свою безпекову систему. У цій системі ва-
гома частка повноважень, функцій та завдань адресована сектору 
безпеки та оборони. Цей сектор включає військові та правоохоронні 
формування, з-поміж яких особливий статус має Державна прикор-
донна служба України (далі – ДПСУ). ДПСУ правоохоронне фунда-
ментальне утворення українського суспільства, а враховуючи війну з 
росією, питання посилення захисту кордонів актуалізоване [2]. 

Глобальність сучасного представлена не лише політико-економіч-
ними зв’язками з Тихоокеанським регіоном, Північно-Американським 
та Європейським. Глобальність має прояв також у можливості виходу 
у море. Якщо держава має власні морські шляхи, то це створює чи-
мало переваг у сферах торгівлі, комунікації, логістики тощо. Врахо-
вуючи ці аргументи, вважаємо, що Україна не повинна втратити ста-
тус морської держави. Це означає, що з-поміж пріоритетних завдань 
ДПСУ щодо охорони державного кордону, особлива увага належить 
саме морській ділянці цього кордону.

Україна за своїми територіальними параметрами займає чималу 
територію у Східній частині Європи, маючи як сухопутну, так і морську 
ділянки кордону. Сухопутна ділянка кордону, де наша держава межує 
з Європою вважається облаштованою, а ось східний кордон – не об-
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лаштований, і навіть не демаркований. І це якраз кордон з росією. 
ДПСУ у зв’язку із воєнним станом визначила основні загрози при-

кордонній безпеці, що є складовою національної безпеки, а також ті 
заходи, що необхідно вживати для реагування на згадані загрози та 
їх зменшення та ліквідацію.

Можна констатувати, що прикордонна безпека полягає у захи-
щеності суверенітету держави, її територіальної цілісності та загроз 
воєнного та невоєнного спрямування. ДПСУ згідно узагальненого 
сприйняття не лише боронить кордони держави, але підтримує де-
мократичність конституційного ладу України, життєво важливі націо-
нальні інтереси тощо.

Слід наголосити на тому, що у змісті основних законодавчих укра-
їнських документів, дотичних до питань загроз національної безпеки 
щодо охорони та захисту державного кордону, акцентується на тому, 
що безпека держави це першою чергою, безпека кордонів України. 
Враховуючи це, захист державного кордону це не лише функція фі-
зичного проходження вздовж кордону, а поєднання політико-право-
вих, організаційних, соціально-економічних, дипломатичних, оборон-
них, розвідувальних, екологічних та інших процедур та заходів, які 
повинні здійснювати у відомстві (у ДПСУ, до прикладу). Необхідно 
також зазначити, що усі процеси в сучасному світі є за своїм змістом 
синергетичними. Це означає, що ДПСУ як інституція українського су-
спільства не є автономною, а отже, функціонує у взаємодії із митни-
цею, Збройними силами України, Національною гвардією України та 
іншими [3].

На морській ділянці кордону, його охорона та захист організову-
ються за такою ж послідовністю та термінами, що й на сухопутній 
ділянці. Проте слід врахувати певні базові відмінності в охороні мор-
ського кордону, а саме:

- необхідність у проведенні візуального контролю та радіотехніч-
ного спостереження;

- контроль берегової смуги задля виявлення ознак висадження, 
тобто порушення закону з прикордонних питань в районі узбережжя 
або виходу у море порушників;

- представники прикордонної служби зобов’язані сповіщати щодо 
виявлених невійськових та військових кораблів у водах України; 

- персонал відділу прикордонної служби, персонал кораблів та 
прикордонної авіації має право діяти відповідно до встановлених за-
коном України «Про державний кордон»;

додержання прикордонного режиму у питання обліку, збереження 
та виходу у води плавзасобів тощо [1].

Війна в Україні з-за нападу на неї росії, продемонструвала важли-
вий факт: більшість загроз у захисті та охороні державного кордону 
належать до сфери саме воєнної безпеки. Після завершення війни 
слід провести реформи щодо ДПСУ, задля зміцнення національної 
безпеки. 
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НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Кононенко І. А. 
кандидат педагогічних наук, 

докторант ННІ публічного управління 
та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ  
ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Світова екологічна система вже давно вимагає дієвих зрушень 
щодо вирішення проблемних питань, які пов’язані з забрудненням ат-
мосфери, виснаженням водних ресурсів, деградацією ґрунту, сміттям 
тощо. Пошук дієвих шляхів при цьому не дає спокою як теоретикам, так 
і практикам з публічного управління. Першочерговим кроком у даному 
випадку варто визнати усвідомлення суспільством значення та глиби-
ни екологічних проблем. Далі громадськість має забезпечити активну 
участь у процесах публічного управління, які здатні зрушити з місця 
екологічну кризу як в Україні в цілому, так і на рівні громад. Серед 
об’єктів публічного управління екологічна сфера посідає особливе 
місце, вона є невіддільною складовою загальнонаціональної безпеки. 
Зазначимо також, що від ефективності функціонування системи пу-
блічного управління залежить і ступінь розвитку екологічної культури 
населення, оскільки така культура включає осмислення важливості 
екологічних проблем.

Сучасна система публічного управління має забезпечувати взає-
модію держави й народу на всіх рівнях. Обов’язковою складовою при 
цьому є залучення широких верств населення до участі в громадських, 
суспільних та політичних процесах. Екологічна безпека може набути 
реалістичних характеристик виключно за умови збереження біосфери, 
як об’єкту безпеки. Тож, екологічна безпека – процес, за якого держав-
ними й недержавними інституціями забезпечується екологічна рівновага 
та гарантується екологічна безпека (може розглядається в глобальних, 
регіональних, локальних і умовно точкових межах).

Водночас багато проблем, що стосуються екологічних питань пород-
жені діяльністю на локальному (місцевому) рівні, а не на глобальному. 
Так, Професійна асоціація екологів України констатує про наявність 
потенційно небезпечних для держави тенденцій (2021 рік) серед яких: 
не готовність усіх гілок влади до сприйняття європейських цінностей 
у сфері довкілля; зростання соціальної дистанції між спрямованими 
на сталий розвиток громадами та бізнесом, і спрямованими на контроль 
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та нагляд органами влади [1].
На переконливу думку Г. Буканова [2] зрушити ситуацію з місця 

здатне соціальне партнерство, яке передбачає взаємодію державних 
органів управління у сфері екології, органів місцевого самоврядуван-
ня, бізнес- корпорацій, інституцій громадянського суспільства з метою 
забезпечення екологічної безпеки регіону і задоволення екологічних 
потреб населення на основі принципів соціальної справедливості, 
субсидіарності і солідарності. При цьому науковець виділяє чинники 
ефективності партнерства в цій сфері, серед з яких важливе місце 
займає високий рівень екологічної свідомості й громадської активності 
населення. Варто згадати про необхідність пошуку шляхів, які вплинуть 
на досягнення належного рівня такої взаємодії та її подальший розви-
ток. Отже, зв’язок екологічної сфери та системи публічного управління 
лежить у площині екологічної безпеки та екологічної політики.

Політика природоохоронної діяльності здійснюється через систе-
му місцевого екологічного управління. Саме тому місцевим органам 
влади як складовій управлінському механізму, що сприяє взаємодії 
суспільства і природи варто надавати особливого значення. Тому, саме 
на локальному рівні необхідно формувати та розвивати нові шляхи 
вирішення екологічних проблем, що мають тісний зв’язок з екологічною 
культурою населення. У даному процесі важлива роль відводиться 
засобам масової інформації.

В Україні має постійно підтримуватись належне екологічне вряду-
вання, що тісно пов’язане з природоохоронною діяльністю. В основі 
такого врядування, лежить інтеграція екологічної політики та реалі-
зації природоохоронних владних повноважень. При цьому важливо 
не забувати про імплементацію Орхуської конвенції, яка наголошує 
на доступі до екологічної інформації, правосуддя; участі громадськості 
у прийнятті рішень з екологічних питань тощо [3].

Також, організації громадянського суспільства мають бути залуче-
ні до системи природоохоронної діяльності та бути більш публічними. 
Сьогодні громадянам (окремим громадянам, громадським лідерам, 
інститутам громадянського суспільства) надано багато можливо-
стей, які здатні підвищити рівень участі у процесі прийняття рішень 
в екологічній сфері. Однак, фахівці зазначають про існування певних 
проблем щодо даного питання: не всі рішення розробляються/при-
ймаються за участі громадян; остаточні проєкти рішень не є загаль-
нодоступними; результати громадського обговорення не завжди є до-
ступними/зрозумілими щодо врахування пропозицій громадськості; 
частка проєктів рішень, які пройшли громадське обговорення, часто 
залишається невідомою; можуть не бути оголошені причини відмови 
від намірів щодо прийняття рішення [4]. Тож, надалі варто розроби-
ти систему заходів та деталізувати окремі кроки, що мотивують всіх 
учасників публічного управління до співпраці у напрямі підвищення 
ефективності природоохоронної діяльності. 
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ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

В умовах швидких змін так само швидко змінюється і модель управ-
ління в державі. Зі зміною моделі змінюються підходи до управління 
різними сферами й процесами. За таких умов загострюється пробле-
ма взаємодії елементів, об’єктів і суб’єктів публічного управління також. 
Управлінські впливи, при цьому, мають ставати гнучкішими, аби задо-
вольнити вимоги сьогодення й утримувати курс на досягнення цілей. 

За роки незалежності в Україні інколи непродумане проведення ре-
форм деформувало уявлення про них певних груп населення, що при-
звело до часткової втрати: орієнтирів подальшого розвитку; здатності 
якісно функціонувати; можливості створювати необхідну еволюцію взає-
модії на всіх рівнях публічного управління.

Тенденції соціально-економічного розвитку країни сьогодні висува-
ють новітні вимоги до наукового обґрунтування закономірностей управ-
ління взаємодією всіх суб’єктів публічного управління. Детальне до-
слідження принципів та чинників впливу дозволять вирішити не лише 
теоретичні завдання, а й проблеми управлінського процесу прикладного 
характеру. Зазначене підтверджує важливість формування нової пара-
дигми міжсуб’єктної взаємодії з урахуванням впливу зовнішнього сере-
довища, що обмежує повноцінне функціонування публічної системи. 

У даному контексті важливо наголосити на необхідності формування 
моделі координації такої взаємодії, яку слід починати з вивчення загаль-
носистемних чинників та чинників, які впливають на темпи й масштаби 
перетворення взаємовідносин у взаємодію між всіма елементами пу-
блічно-управлінської системи. При цьому, взаємодія може формуватися 
за певними напрямками: тристороння взаємодія державної влади, міс-
цевого самоврядування та громадськості; будь-які напрями двосторон-
ньої взаємодії органів влади та громадськості; взаємодія центральних 
органів влади з органами місцевого самоврядування [1]. 

Зазначимо, що прості відносини – це зв’язки, які виникають між різ-
ними суб’єктами та зазвичай не мають постійного характеру в часі й 
просторі. Водночас взаємодію можна розглядати як новий якісний та 
ефективний рівень взаємовідносин. Отже, питання взаємодії в системі 
публічного управління набувають актуальності, оскільки виконувати свої 
функції публічна влада може лише у випадку якісної взаємодії з грома-
дянським суспільством. Наприклад, А. Бажинова доцільно вказує, що 
«громадянське суспільство не залежить від держави, але взаємодіє з 
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нею заради загального блага» [2]. 
Зазначимо, що політика держави виступає своєрідною реакцією на 

потреби громадянського суспільства, що зі свого боку також актуалізує 
пошук шляхів побудови належної взаємодії між владними структурами 
та громадянським суспільством. У практичному ж вимірі інститути гро-
мадянського суспільства відіграють вкрай важливу роль у даному про-
цесі, оскільки виступають ланкою, яка відображає потреби та інтереси 
громадянського суспільства [3]. 

Отже, для забезпечення надійності функціонування системи публіч-
ного управління в умовах, коли в Україні вже не діють директивні засоби, 
на передній план науковою спільнотою висувається завдання побудови 
адекватного механізму взаємодії, який дозволить ефективно реагувати 
на процеси змін в державі. 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ У МЕХАНІЗМІ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Сьогоднішній світ поглинає цифровізація, використання штучного 
інтелекту і електронне врядування у сфері державного управління не 
є винятком. Поступове перетворення усіх державних послуг на зручні 
онлайн-сервіси допомагають уникнути бюрократії, черг та корупції.

Війна показала, що Україна повинна зміцнитися, осучаснитися, щоб 
бути конкурентоспроможною серед інших держав і зберегти свій сувере-
нітет. Тому, стратегічне бачення розвитку держави і, зокрема, розвитку 
публічного врядування необхідно змінювати. 

Розуміємо, що в умовах війни, яка невідомо скільки триватиме, Дер-
жавна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, стратегії 
окремих регіонів України, Указ Президента України «Про Цілі сталого 
розвитку України на період до 2030 року» [1, 2] та відповідні їм державні 
та місцеві цільові програми не діють, оскільки не відповідають воєнному 
часу. Ці та інші акти стратегічного планування потрібно змінити, систем-
но змінити. 

А щодо електронного врядування, то тут теж назріла потреба у 
системній єдності з іншими стратегічними планувальними документами. 
Отже, необхідно привести у відповідність програму електронного уряду-
вання. Відповідно, для роботи органів публічної влади та забезпечення 
між ними автоматизованого документообігу з електронним цифровим 
підписом і цифровою печаткою має бути створена окрема онлайн плат-
форма, така, як: « Електрона система взаємодії державних та місцевих 
органів влади» (далі ЕСВДМОВ). Це забезпечить не тільки сучасну якіс-
ну комунікацію між органами публічної влади, але і уможливить створен-
ня множини сервісів для надання публічних послуг.

Кожен орган публічної влади: поліція, фіскальна служба, органи міс-
цевого самоврядування, центр адміністративних послуг та інші, поєд-
нані в одну мережу, завдяки якій вони можуть надавати та отримувати 
один від одного документи, запити, витяги і так далі, не виходячи із своєї 
організації. Кожен фахівець має свій рівень доступу, який надає йому 
права пов’язані з його роботою. Але бувають ситуації коли потрібно ро-
зібратись з питаннями дистанційно, наприклад з дому. Тоді фахівець по-
дає запит на тимчасовий доступ пов’язаний з необхідними питаннями, 
адміністратор чи вище компетентне керівництво відкриває тимчасовий 
доступ до запитів і обміну документацією для дистанційної роботи.

Для взаємодії органів, згідно зазначеної системи, маємо електронний 
ресурс, вхід до якого можливий тільки за допомогою ідентифікації осо-
бистості - це особистий електронний ключ, веб камера (в електронному 
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порталі ЕСВДМОВ буде розпізнаватися обличчя), пароль. Запити, обмін 
документами, дозволи, засвідчення документів та інше, між органами 
можливе завдяки цифровому підпису та цифровій печатці (цифрова пе-
чатка повинна бути, якщо це передбачено законодавством та установ-
чими документами органу).

Кожна організація для вирішення необхідних питань та справ, так як 
вони усі пов’язані однією мережею, має право самостійно оформлювати 
запити та передавати їх для вирішення необхідних завдань один до од-
ного згідно їх компетенції. 

Наприклад: сьогодні відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» в деяких випадках саме орган публічної влади, 
який має намір щодо забудови території (замовник), після набуття права 
на земельну ділянку та відповідно до її цільового призначення, може 
виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами і пра-
вилами, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного 
контролю [3]. Тобто, підприємство-замовник для подання повідомлення 
про початок виконання підготовчих робіт до органу державного архітек-
турно-будівельного контролю за встановленою процедурою повинно за-
писатись до Центру надання адміністративних послуг, отримати талон, 
витратити свій час на прибуття до зазначеного вище органу публічної 
влади, заповнити заяву на отримання адміністративної послуги, яка 
оформлюється саме державним адміністратором, надати повідомлення 
щодо виконання підготовчих робіт на об’єкті за формою встановленого 
зразка, документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує пов-
новаження особи.

Для того, щоб уникнути витрат великої кількості часу пропонуємо за-
значені дії перевести в онлайн режим за допомогою ЕСВДМОВ. У визна-
ченому електронному порталі, щодо взаємодії між органами публічної 
влади з окремих фахових питань, в кожній організації повинен бути свій 
електронний кабінет та відповідальний фахівець зі своїм електронним 
цифровим підписом та електронною цифровою печаткою (печатка за 
потребою, згідно закону та локальних нормативно-правових актів). Тоб-
то, завдяки ЕСВДМОВ, якщо взяти за основу вищенаведений приклад, 
замовник зможе отримати усі необхідні документи не виходячи із своєї 
установи. Таким чином питання, щодо витрат часу на реєстрації, отри-
мання довідок та інше у органів публічної влади  відпаде.

При проходженні конкурсних відборів та атестацій на посади держав-
них службовців та працівників органів місцевого самоврядування, було 
б доцільно включити наявність обов’язкових знань з користування елек-
тронним порталом взаємодії між органами публічної влади.

Також, пропонуємо створити ще і внутрішню електрону систему вза-
ємодії органу публічної влади (ВЕСВОПВ). Вона матиме свою особисту 
внутрішню систему взаємодії. Тобто, портал та база даних де зібрані всі 
справи, документи, архіви та інше самого органу публічної влади (під-
приємства, установи організації). Працівник має зв’язок із своїми коле-
гами та керівниками (між кабінетами та поверхами), щодо обміну файлів 
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та документів, а також доступ до спільних файлів та архіву згідно сво-
їх функціональних обов’язків. Із свого комп’ютера кожен працівник має 
свій рівень доступу, який надає йому права пов’язані з його роботою. 
Дистанційний тимчасовий доступ та вхід до ресурсу ВЕСВОПВ схожий 
з системою ВЕСВОПВ. Запити, обмін документацією, засвідчення доку-
ментації та інше, між кабінетами працівників можливо завдяки цифрово-
му підпису та цифровій печатці. 

Для захисту цих порталів залучити кращих працівників і спеціалістів 
по кібербезпеці та програмуванню, а також зробити доступ до ресурсу 
можливим тільки для статичних IP адрес “зазначених в білому списку”, в 
захист ще входять ідентифікація особистості за допомогою веб камери, 
електронний ключ, та пароль. Оскільки розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 12 травня 2021 р. № 438-р затверджено план заходів з 
реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 
роки [4], пропонуємо до неї додати впровадження технологій штучного 
інтелекту системи кібербезпеки ще і для ВЕСВОПВ та ВЕСВОПВ, задля 
проведення аналізу і класифікації загроз та вибору стратегії їх стриму-
вання і запобігання їх виникненню.

Оскільки, як ми визначали вище, приведення у відповідність програ-
ми електронного урядування та прийняття заходів, щодо її кібербезпеки, 
ми розуміємо, що необхідно внести зміни і до Закону України «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг» [5] та інше законодав-
ство, що регулює відповідні відносини.

Електронні портали взаємодії між усіма органами публічної влади                 
та внутрішні портали самих установ, можуть бути корисні не тільки для 
внутрішньої взаємодії між кабінетами органу публічної влади, а й для 
вирішення питань для звичайних громадян, бо наявний зв’язок між усіма 
органами.

Яким чином система буде корисна для звичайних громадян? Напри-
клад, є людина яка подала документ для вирішення її питань. При пода-
чі всіх потрібних документів, вона дає згоду на обробку необхідних  да-
них, у разі необхідності довіреність, для вирішення конкретних завдань. 
Таким чином, людина не витрачає свій час, шляхом проходження безліч 
установ, орган публічної влади сам, завдяки ЕСВДМОВ та ВЕСВОПВ 
зможе вирішувати питання фізичних осіб.

Спеціальний фонд Державного бюджету України, отримує кошти, які 
спрямовуються на реалізацію програм та здійснення заходів, передба-
чених ст. 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 
рік» [6]. У разі приведення у відповідність програми електронного уря-
дування, за якою працюватимуть платформи ЕСВДМОВ та ВЕСВОПВ, 
необхідно надати субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію відповідної програми. Також, згідно вищенаведеного, по-
трібно доповнити ч. 1, 2 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті за програмою “Електронне урядування”, затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за 
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програмою «Електронне урядування»» від 14.03.2012             № 236 
[7]. Тобто, Бюджетні кошти повинні ще використовуватись з метою ство-
рення інфраструктури автоматизованої системи взаємодії державних 
та місцевих органів влади між собою та створення окремої внутрішньої 
електронної системи взаємодії самого органу публічної влади, тобто 
ЕСВДМОВ та ВЕСВОПВ, а також спрямуватись на модернізацію та роз-
виток, адміністрування і забезпечення функціонування зазначених елек-
тронних порталів.

Виходячи з вищезазначеного, приведення у відповідність програми 
електронного урядування, шляхом запровадження платформи ЕСВД-
МОВ та ВЕСВОПВ, відбуватиметься переведення органів влади в тому 
числі органів публічної влади у електронний режим роботи, що забез-
печить регіональне управління як по вертикалі так і по горизонталі, а 
разом із тим, допоможе уникнути бюрократії, черг та корупції. 
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ЗМІНИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В УМОВАХ  
ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

В умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну публічне 
управління трансформується.

Через війну перед публічною службою постали п’ять викликів, які по-
требують змін, пов’язаних з необхідністю ефективного лідерства, дієвістю 
інституцій, компетентністю кадрів, удосконаленням механізмів управління, 
наданням якісних державних послуг [1].

Зміни в діяльності державних органів та органів місцевого самовря-
дування відбуваються за всіма напрямами.

Організаційні зміни набувають тотальний та одночасний характер 
в публічному управлінні:

- змінюються мета і завдання діяльності;
- удосконалюються технології;
- оптимізуються організаційні структури та управлінські процеси;
- трансформується організаційна культура;
- перезавантажуються державні службовці та посадові особи місце-

вого самоврядування;
- підвищується ефективність роботи організацій;
- змінюються підходи до оцінки функцій та діяльності організації.
В умовах воєнного стану в Україні першочерговими складовими чин-

никами організаційних змін в публічному управлінні стають оперативна 
та відкрита комунікація, стійкий фідбек.

Головними інструментами інформування громадськості є: прозоре 
та публічне висвітлення «гарячих» новин, фактів, заходів через засоби 
масової інформації; своєчасне та систематичне оприлюднення на офіцій-
них вебсайтах інформацій про діяльність, статистичних даних, реєстрів, 
звітів тощо; відмова від популістських заяв та рішень; окреслення чітких 
планів та термінів діяльності; виважене оприлюднення власної точки зору 
керівників під час брифінгів, інтерв’ю, публічних заяв; негайне спросту-
вання або/та уточнення інформації у разі потреби.

Важливим при наданні інформації є: надання джерела інформації 
(«за даними Національної поліції…» «за інформацією керівника…», 
«за оперативними даними станом на…» тощо), так як інформація має 
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знаходити підтвердження відповідними структурами, організаціями, осо-
бами; повнота та послідовність викладення фактів, так як наявність де-
якого інформаційного «вакууму» або вибіркове подання фактів можуть 
призвести до необ’єктивного сприйняття інформації.

Невід’ємними компонентами управлінських процесів, які забезпечують 
реалізацію загальноорганізаційних завдань є демократичний стиль управ-
ління, командна робота, створення робочих, творчих груп, делегування 
повноважень, неформальна партисипація, незаангажованість, критичне 
мислення, активність, креативність.

Це також сприяє формуванню самоорганізації, самодисципліни, са-
моконтролю управлінців, що є не менш важливим для адекватної управ-
лінської діяльності у контексті викликів сьогодення.

Взаємоповага, толерантність, чесність, довіра, небайдужість, людя-
ність, морально- психологічна підтримка в умовах воєнного стану моти-
вують управлінців не тільки до активізації функціонального потенціалу, 
розвитку компетентностей, використання нових можливостей і розширення 
сфери діяльності, а також до самовідданості, саможертовності та готов-
ності працювати у ненормованому режимі 24/7 та/або взаємозаміни у разі 
потреби без будь-якого матеріального заохочення.

Вибудовується якісно нова унікальна модель розвитку публічного 
управління, яка демонструє єдність державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, їх управлінську та громадянську відпо-
відальність.

Базовими принципами цієї управлінської моделі мають стати демокра-
тичні принципи «Good governance»: чесне проведення виборів, представ-
ництво та участь (Fair Conduct of Elections, Representation and Participation); 
чуйність (Responsiveness); ефективність та результативність (Efficiency 
and Effectiveness); відкритість та прозорість (Openness and Transparency); 
верховенство права (Rule of Law); етична поведінка (Ethical conduct); ком-
петентність та ємність (Competence and Capacity); інновації та відкритість 
до змін (Innovation and Openness to Change); стійкість та довгострокова 
орієнтація (Sustainability and Long-term Orientation); правильний фінансо-
вий менеджмент (Sound Financial Management); права людини, культурне 
різноманіття та соціальна згуртованість (Human rights, Cultural Diversity 
and Social Cohesion); підзвітність (Accountability) [2].

Отже, в умовах воєнного стану в Україні відбуваються зміни в діяль-
ності державного органів і органів місцевого самоврядування, публічна 
служба трансформується.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

Після того, як війна закінчиться, надто швидко ми не зможемо по-
вернутися до нормального, звичного життя. Нам потрібен буде час аби 
відновитися. Багато інфраструктури, виробничих потоків буде знищено, 
і не тільки їх, тисячі людей втікали за кордон від війни або стали вну-
трішньо переміщеними особами. Після закінчення випробувань війною 
перед суспільством буде вибір, що робити далі, а надто велика відпові-
дальність буде лежати на державі і ми повинні прийняти всі виклики та 
подолати скрутні часи, для цього потрібно буде в найкоротші строки за-
провадити абсолютно нову систему управління для такого періоду, коли 
війна вже буде позаду, а державі потрібно буде йти вперед. 

Після 100 днів війни вже звучить багато різних ідей, як відновлювати 
державу, зруйновану інфраструктуру та економіку країни. Найчастіше 
зустрічаються обговорення плану Маршала для України. Адже після за-
кінчення потрібно розроблювати план який допоможе нам стати однією 
з провідних країн світу. Звісно на це піде не один рік відбудови та станов-
лення, але результат повинен буде «прокричати» на весь світ.

Історія інших країн має багато прикладів реконструкції після втор-
гнення. Після закінчення Другої світової війни у світі сталося понад 30 
великих війн і понад 250 військових конфліктів, учасниками яких стало 
не менш ніж 60 країн [1].

Здається, що країни які пережили вторгнення вже добре себе почу-
вають, але нажаль з такої великої вибірки успішних прикладів не багато. 
Кожен з них унікальний і багато залежить від самої країни, її корисних 
копалин та іншого., але єдине що всіх об’єднує – це зовнішня підтримка 
та вміння правильно нею користуватись. На даний момент підтримка 
майже всього світу в нас є, маємо надію що й надалі так буде.

Як мінімум три країни, яким довелося відновлюватись після війни, 
зараз входять у топ-5 економік світу [2]. Звернемо детальніше увагу на 
історію становлення Ізраїлю, як прикладу для нас.

Територія була зруйнована «війною за незалежність». Великий на-
плив арабських емігрантів перевантажив економіку, а витрати на армію 
становили 40% від усіх витрат країни [3].

У процесі відновлення для них спасінням стали гранти та кредити від 
США, а також репарації від Західної Німеччини, що становили до 55% 
додаткових доходів [3]. 

Паралельно Ізраїль впровадив нову політику, вона полягала у зна-
чній лібералізації економіки, водночас країна запустила великі проекти з 
інфраструктурної відбудови.

Нажаль наша схожість з Ізраїлем полягає в тому, що ми маємо недру-
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желюбних сусідів і, як і в їхньому випадку було, так і в нашому прийдеть-
ся багато коштів витрачати на військову сферу. Через декілька десятків 
років Ізраїль став один з провідних постачальників воєнної промисло-
вості по всьому світу. Такий експорт вносить важливу часту в бюджет. За 
період становлення країна змогла правильно розпорядитись залучени-
ми інвестиціями, що дало їм змогу достатньо швидко відновитись.

Тож можемо зробити висновки, що по-перше багато залежить від ін-
теграції країн та налагодження співпраці з ними в подальшому. По-друге 
згодом обов’язково потрібна додаткова децентралізація, оскільки багато 
територіальних центрів зруйновано і без залучення міжнародних і цен-
тральних програм не зможуть в короткі строки відновитися. А в деяких 
громадах депутати обрані від заборонених зараз партій і вони під тис-
ком озвучують антиукраїнські рішення.

Війна не може йти на користь жодній з держав. План відновлення для 
всіх країн різний і залежить від багатьох факторів, але є деякий загаль-
ний порядок успішного відновлення, який продивляється в країнах, які 
вже вийшли з цього стану – це створення потребуючої кількості робочих 
місць, орієнтація на експорт, зниження процедури для створення малого 
бізнесу і звісно значне вливання зовнішніх фінансових ресурсів. 

Але навіть, якщо Україна матиме в своєму розпорядженні всі елемен-
ти для створення сильної держави, важливо правильно та ефективно їх 
використовувати, саме від цього залежить майбутній успіх незалежної 
держави. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ 
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Перехід України до ринкової економіки призвів до серйозних змін у пла-
нуванні, обліку та контролі виробничо- господарської діяльності підпри-
ємств у різних галузях економіки та формах власності. Тому, контроль 
якості надання аудиторських послуг є актуальним на сьогодні і має свої 
проблеми.

Аудит у розвинених країнах є однією зі складових економіки, тому 
проведення аудиту є важливим завданням як окремого бізнесу, так і кра-
їни в цілому. Кредитори та інвестори все більше цікавляться компанією, 
і як підтвердження цього бажають отримати незалежну оцінку точності 
та повноти звіту, особливо щодо управління, перерозподілу капіталу 
та прогнозування ліквідності. Якість аудиту та аудиторського висновку 
щодо фінансової звітності має першорядне значення [2].

Важливо розглянути поняття «якість аудиторської послуги», оскільки іс-
нують різні думки щодо характеру її розкриття. Бутинець Ф. Ф. зазначив, що 
під якістю в аудиторській діяльності доцільно розуміти результати роботи, 
послуг та пов’язаних з ними аудитів, які аудитори виконують на благо 
власників, суспільства та клієнтів для максимального задоволення інфор-
маційних потреб користувачів. Суха О. Р. та Марчук О. В. виділяють те, що 
якість обслуговування гарантує довіру суспільства до результатів роботи 
аудиторів, які повинні продемонструвати регулятору, наскільки якісно вони 
виконують свої обов’язки. Драч С. В. стверджує, що підвищення якості 
аудиторських послуг допоможе утримати аудиторів від людей, які мають 
в пріоритеті прибутковість, а не професійні стандарти [1]. Тобто, кожен 
із науковців має ствердження все більше розкритого поняття.

Аудиторські послуги широко використовуються державними, бізнесо-
вими та некомерційними організаціями. Коли починається аудит бізнесу, 
незалежні аудитори отримують від його керівництва фінансові та інші звіти, 
які включають прогнози керівництва щодо економічних подій. З аналізу 
цих прогнозів починається робота аудитора. Підтвердження або спросту-
вання даних є завданням аудиту.

В Україні аудит впроваджується досить активно. Під час формування 
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ринкових відносин важливо ретельно аналізувати і враховувати зарубіжний 
досвід відповідно до конкретних національних інтересів.

Для задоволення потреб користувачів та підвищення конкуренто-
спроможності спектр послуг, що надають аудиторські фірми, є широким 
і постійно розширюється. Лише кілька бухгалтерських фірм спеціалі-
зуються на аудиті, і більшість надає пов’язані з аудитом послуги, такі 
як бухгалтерський облік, консалтинг, бюджетування, аутсорсинг, розробка 
та впровадження бухгалтерського програмного забезпечення тощо.

Проблеми підвищення якості аудиту включать:
1. Недостатній обсяг розроблення методики аудиторського контролю.
2. Відсутність достатнього досвіду аудиту.
3. Недостатню кількість кваліфікованих аудиторів, отже – ринок ауди-

торських послуг невикористаний.
4. Відсутність стандартних форм аудиторської документації.
5. Відсутні поради щодо таких методів, як комп’ютеризація аудиту.
6. Проблема ціноутворення на аудиторські послуги, оскільки в Україні 

немає чіткої формули (системи) розрахунку ціни аудиторських послуг [3].
Для вирішення цих проблем, можна розглянути декілька варіантів їх 

вирішення:
1. Страхування відповідальності страхової компанії за виконану роботу.
2. Встановити певну фіксовану ціну на аудиторські послуги, змушуючи 

аудиторів орієнтуватися на якість наданих послуг.
3. Розробка єдиних стандартів аудиторської діяльності в Україні [4].
Отже, в Україні аудиторські послуги розвиваються стрімко, але пробле-

матично. Враховуючи перспективи розвитку ринкової економіки та відносин 
власності в Україні, більш детальне вивчення цих питань може послужити 
основою для визначення основних напрямів удосконалення аудиторської 
діяльності, рішення яких дозволять у подальшому впровадити аудиторську 
професію в практику підприємництва та побудувати довіра суспільства 
до високопрофесійних аудитів.

Підвищення якості аудиту в Україні лише сприятиме створенню сис-
теми цілісних і комплексних заходів, спрямованих на розвиток сфери 
аудиторського права, запровадження комп’ютеризованої системи якісного 
аудиту, контролю рівня компетентності та якості послуг аудиторів, забез-
печення незалежності справжніх аудиторів, а також санкції та покарання 
за неточності при наданні аудиторськими послугами аудиторських послуг.
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ  
ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Говорячи про відновлення української економіки після війни, прем’єр-мі-
ністр України Денис Шмигаль наголосив на зміні парадигми розвитку 
держави, що передбачатиме будівництво у кожному місці сміттєперероб-
ного заводу, очисних споруд, якісного водопроводу та водовідведення. 
Також за словами керівника українського уряду впроваджуватимуться 
технології «зеленої» економіки, зокрема на підприємствах ставитимуть 
сучасне енергоекономне обладнання з дуже низьким рівнем викидів [1]. 
Водночас для реалізації висловлених прем’єр-міністром України пріо-
ритетів екологічної модернізації в умовах відновлення національного 
господарства необхідним є формування сучасного економічного меха-
нізму ресурсозбереження та енергоефективного природокористування, 
щоб суб’єкти виробничо- господарської діяльності та домогосподарства, 
а також їх об’єднання отримали комплекс фіскальних, бюджетних, кре-
дитних та митних стимулів в частині впровадження методів та технологій 
«зеленого» зростання.

На порядок денний вийшла проблема формування не просто еко-
номічного механізму поводження з відходами, зокрема з вторинними 
природними ресурсами, а економічного механізму їх використання у різ-
них фазах продуктового ланцюга, зокрема у виробництві енергетичних 
продуктів, використанні як добрива, застосуванні як складової оборотних 
засобів. Потрібен такий економічний механізм, який за своєю суттю буде 
зорієнтований на стимулювання процесів ресурсозбереження як в частині 
використання природної сировини, так і в частині утилізації вторинних 
природних ресурсів, які мають корисну ресурсну цінність, зокрема для 
виробництва різноманітних видів біологічного палива. Якраз через ваго-
мість нарощення виробництва додаткових обсягів енергетичних продуктів 
на основі утилізації вторинної природної сировини необхідно вести мову 
про розроблення економічного механізму ресурсозбереження та енерго-
ефективного природокористування. Виходячи з цих міркувань, необхідно 
вторинне ресурсокористування розглядати як складову ресурсозбереження 
та енергоефективного природокористування.

А ктивізація вторинного ресурсокористування дасть змогу вирішити 
проблему дефіцитності окремих видів мінерально- сировинних ресурсів, 
в першу чергу паливно- енергетичних, і зменшити потребу в імпорті міне-
ральної сировини, що виступає запорукою енергетичної самодостатності. 
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Більше того, ефективніше залучення вторинних природних ресурсів за-
безпечить вивільнення частини первинної природної сировини, що стане 
дієвим каталізатором процесів ресурсозбереження та сприятиме розши-
реному відтворенню та відновленню природно- ресурсної бази соціально- 
економічного розвитку. Використання корисної цінності вторинної сировини 
дасть змогу певною мірою знизити матеріаломісткість готової продукції.

Тобто у підсумку розширення масштабів вторинного ресурсокористу-
вання дасть змогу отримати значний екологічний та економічний ефекти 
і вирішити проблему надмірного забруднення навколишнього природного 
середовища неорганізованими звалищами відходів. За таких умов стане 
можливим покращення якості довкілля, що створить умови для продуку-
вання природними біогеоценозами значного спектра екосистемних послуг. 
Все це підтверджує доцільність та необхідність розроблення економічного 
механізму, який стимулюватиме процеси результативнішого використання 
вторинних ресурсів у господарському обігу, що дасть змогу на порядки 
збільшити масштаби ресурсозбереження та енергоефективного приро-
докористування.

Виходячи з необхідності диверсифікації джерел енергетичного забезпе-
чення та виробництва енергії з відновних джерел, використання відходів 
та вторинної сировини для виробництва твердого та газоподібного палива 
необхідно розглядати як основну складову енергоефективного природоко-
ристування. У зв’язку з виснаженням окремих видів природної сировини, 
дороговизною деяких видів природних ресурсів, дефіцитом матеріально- 
речової субстанції природної сировини в окремих регіонах, ефективніше 
залучення вторинної сировини до господарського обороту дасть змогу 
забезпечити нову якість активізації процесів ресурсозбереження.

Тобто ресурсозбереження в умовах дефіцитності окремих видів пер-
винної природної сировини – це вирішальний резерв введення додаткових 
потужностей у промисловому виробництві та створенні доданої вартості. 
Тому економічний механізм вторинного ресурсокористування є складовою 
економічного механізму ресурсозбереження та енергоефективного приро-
докористування, і саме останній має стати об’єктом трансформацій, щоб 
вторинні ресурси стали більш дієвим чинником соціально- економічного 
піднесення.

При розробленні перспективних напрямів трансформації діючого еконо-
мічного механізму ресурсозбереження та енергоефективного природоко-
ристування необхідно ув’язати обґрунтованість ставок екологічного податку 
за розміщення відходів та інших платежів природоохоронного спрямування 
з формуванням спеціальних фінансових фондів у бюджетах різного так-
сономічного рівня. Це дасть змогу накопичувати більші суми коштів для 
фінансування проєктів упорядкування систем поводження з відходами, 
а також проєктів по їх утилізації. Така ув’язка дасть змогу максимальною 
мірою усувати прецеденти нецільового використання коштів публічних 
бюджетів, які були акумульовані на основі адміністрування екологічних 
податків за розміщення відходів і тим самим нарощувати інвестиційну 
базу модернізації вітчизняної сфери поводження з відходами.
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РЕЛОКЕЙТ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ, 
МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ, ПЕРЕВАГИ  

ТА НЕДОЛІКИ

Підтримка роботи українського бізнесу – важливе завдання для забез-
печення економічної спроможності нашої країни протистояти викликам 
війни. Навіть у поточних надскладних умовах держава здійснює доступні 
кроки, аби підтримати підприємства, що опинились у скрутних умовах. [1]

Цифрові технології стають в нагоді у розповсюдженні інформації 
суспільству та безпосередньо бізнесу через відповідні інтернет- ресурси 
про державні та донорські програми, приватні ініціативи підтримки під-
приємців в умовах війни, що допоможуть зберегти бізнес, робочі місця 
та підтримати економіку України.

Наразі, в умовах війни, запущені відповідні нагальні урядові програми 
[2, 3]: підтримки працевлаштування внутрішньо переміщених осіб; тимча-
сового переміщення підприємств з постраждалих під час війни регіонів; 
єдиної платформи цифрової взаємодії для допомоги в релокації бізнесу; 
кредитування підприємств за програмою «5-7-9%»; державної гарантії 
на портфельній основі; кредитування аграріїв; підтримки банківської 
системи тощо.

З числа перелічених програм, особливої уваги заслуговує підтримка 
релокації бізнесу в умовах війни, адже поняття релокації (релокейту) було 
відомо і до цього часу, але зовсім в інших, мирних умовах, на відміну від 
теперішніх умов воєнного часу.

У звичайних економічних умовах релокейт (релокація) визначається 
як переїзд для роботи й життя в іншу країну (найчастіше, хоча можливий 
релокейт і в інше місто). В умовах війни в загальному визначенні релокейт 
(релокація) розглядається як форс-мажорні обставини із переміщенням 
потужностей підприємства у небезпечне місце у першу чергу в середині 
країни, а за необхідності та законних підстав – за кордон.

Релокейт як поняття потребує визначення його змісту та сутності. 
За джерелом [4] релокейт розглядається за переліком певних питань 
з точки зору приватної особи у формі певних порад у прийнятті важли-
вого рішення. В глобальному та масштабному огляді, тим більше огляді 
щодо законодавчого підґрунтя виконання дій під час релокейту джерело 
[4] не розглядає. Отже, за даними джерела [4] сутність релокейту роз-
кривається відповідями на питання:

1. Що таке релокейт? По-перше, це зміни – географії, культури, оточен-
ня, звичок, видів діяльності, логістики. По-друге, це відкритість – до всього 
нового, неминучих змін, profits & losses, революційних ідей, уроків, людей. 
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По-третє, це досвід – прийняття змін, створення нового, збереження 
того, що вже є.

2. Без яких якостей не обійтися релокейтеру? Як особистісні, так і про-
фесійні. Це – допитливість (positive curiosity), гнучкість (ultimate flexibility), 
дисципліна (radical discipline), терпіння (kind patience).

3. Коли починати шукати роботу? Відповідь – чим раніше, тим краще. 
Обов’язково треба враховувати особистісної та сімейної релокації.

4. Що потрібно знати і вміти? Закладена формула «потрібно знати 
те, що ви вже знаєте + вміти дізнаватися те, що поки не знаєте».

5. Чого очікувати від роботодавців при релокейті? Намагання позиці-
онувати себе за маркетинговою стратегією УТП (унікальна торгова про-
позиція) – стратегія інформування споживача про те, чому ваш продукт 
краще за інші в його категорії. Так ось, зараз продукт – це релокейтер.

6. До чого варто бути готовим? Двома словами – до всього.
7. З чого складається підготовка до релокейту? Етапи: (1) збори; (2) 

робота; (3) проробка основного плану «А» та альтернативних планів «В», 
«С», «D» і т. д.; (4) заповіт; (5) терапія, коучинг, менторство й ін. етапи 
за потребою.

8. Навіщо взагалі вам релокейт? Пошук відповіді на питання, чого 
більше переваг чи недоліків.

В умовах війни процес релокейту бізнесу ставить жорсткі виклики 
та інші підходи його реалізації, адже відбувається критичне загострення 
умовами воєнного часу. Нині, аби зберегти виробничий потенціал україн-
ських підприємств в умовах воєнного стану, Урядом розроблена програма 
релокації (переміщення) бізнесу, підґрунтям для якої стало Положення 
про Міжвідомчу робочу групу з координації заходів щодо збереження 
виробничого потенціалу вітчизняних підприємств в умовах правового 
режиму воєнного стану [5], наказ Мінекономіки від 07.03.2022 № 391-22.

По суті, в умовах воєнного стану, процес релокейту (релокації) під-
приємств перетворюється в евакуацію його виробничих потужностей 
на безпечні території.

Команда Офісу з розвитку підприємництва та експорту та національно-
го проєкту Дія.Бізнес [3] зібрала ініціативи, які допоможуть українському 
бізнесу евакуюватися з постраждалих регіонів. Українські підприємства, 
які знаходяться у зоні активних бойових дій, можуть отримати допомогу 
в переміщенні своїх потужностей до західних областей України. Для цього 
створені державна та регіональні програми підтримки.

Для усіх підприємств, які подадуть заявку, будуть створені умови для 
забезпечення безкоштовного переїзду до місця тимчасового переміщення, 
а також для [3]: підбору відповідних площ для розміщення виробництва; 
переміщення та розселення персоналу; підбору працівників в місці дис-
локації після переїзду.

Програма релокейту на державному рівні щодо тимчасового пере-
міщення підприємств передбачає: (1) надання допомоги у підборі місць 
для їх виробничих потужностей, перевезенні та розселенні персоналу, 
пошуку нових працівників підприємствам, що планують переміститись 



27

Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій
Чернігів, Україна, 10 червня 2022 р. 

до безпечних областей [3]; (2) забезпечення повної підтримки Укрзалізниці 
шляхом залучення технопарку Укрзалізниці в Центральній та Західній 
Україні для релокації виробництв зі Сходу країни з метою відновлення 
виробництва на виробничому майданчику на базі своїх потужностей [3]; 
(3) забезпечення максимального сприяння органів місцевої влади з пи-
тань розміщення виробничих потужностей, перевезення та розселення 
персоналу, а також пошуку нових працівників [6]; (4) задіяння фур Укрпо-
шти, а також приватного автопарку, де є можливість його надати [6] тощо.

Реалізація впровадження програми на державному рівні відбувається 
через механізм подачі заявки на участь у програмі в електронній формі 
та передбачає певні процедури – безпосереднє заповнення форми про 
потреби підприємства, зв’язок із керівництвом, верифікація інформації, 
уточнення деталей, передача у відповідь необхідної інформації тощо.

Програма спрямована на збереження виробничого і трудового потен-
ціалу України і орієнтована на усі підприємства, які бажають перемістити 
виробництво на території Західної України.

Програма релокейту на регіональному рівні щодо тимчасового перемі-
щення підприємств передбачає безпосереднє залучення до участі органів 
місцевого самоврядування, що готові прийняти виробничі потужності 
підприємств з постраждалих регіонів України.

Розподіл програми релокейту на два рівні має переваги та недоліки, 
які в залежності від спектру погляду на них (чи то механізм, чи то дія) 
можуть бути оцінені або як перевага або як недолік відповідно.

В умовах війни не виключаються й приватні ініціативи у реалізації 
програми релокейту, що може втілюватись у різноманітних заходах, таких 
як: пошук складських та офісні приміщення; допомога у підборі і фізич-
ному відвідуванні виробничих площадок на Заході України; здійснення 
експертного висновку щодо найкращих варіантів для вибору місця для 
переміщення; підбір та оцінка персоналу безпосередньо в регіоні; допо-
мога у безпосередньому розміщенні персоналу одночасно із релокацією 
підприємства тощо.

Ініціативи по релокейту підприємств постійно доповнюються різни-
ми учасниками Міжвідомчої робочої групи з координації заходів щодо 
збереження виробничого потенціалу вітчизняних підприємств в умовах 
правового режиму воєнного стану, наприклад, Федерацією роботодавців 
України, яка бачить своє залучення у вигляді певних заходів [6]: коорди-
нує процес у міжвідомчій робочій групі та відстоює інтереси працівників 
при евакуації підприємства; забезпечує комунікацію з органами влади, 
територіальними об’єднаннями бізнесу західних регіонів у цьому процесі; 
допомагає знайти нову локацію для розміщення бізнесу.

В межах ініціатив по релокейту підприємств в умовах війни автором 
дійсного дослідження пропонується ідея евакуації бізнесу за кордон.

Очевидно, з багатьох точок зору релокейт (релокація) бізнесу в умо-
вах війни – це складний та суперечливий процес щодо викликів, ризиків, 
переваг, недоліків самої ідеї евакуації як вимушеної мірі переміщення; він 
потребує законного та законодавчого підґрунтя впровадження механізму 
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реалізації всіх кроків цього процесу, практичне впровадження будь-якої 
ініціативи релокейту потребує розробки окремого механізму її реалізації, 
а значить, потребує постійного наукового критичного мислення та прак-
тичного обговорення.
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режиму воєнного стану: наказ від 07.03.2022 №391-22. Мінекономіки України.

6. Релокація бізнесу: як зберегти та відновити виробництво: Федерація 
роботодавців України [веб-сайт] URL:https://fru.ua/ua/media-center/news/fru/
relokatsiya-biznesu-yak-zberegti-ta-vidnoviti-virobnitstvo.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ

Період відновлення української економіки є тривалим і може бути поді-
лений на умовні періоди активності. Він має супроводжуватися коаліцією 
центральної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Ре-
організація повинна включати змішані форми власності, при домінуванні 
державної форми власності на ключових галузях економіки, зокрема 
на енергетичному, індустріальному секторах. Цей процес пов’язаний 
з розвитком нових технологій, особливо в таких галузях, як енергетика 
та металургія. Хоча державне управління економікою, виражене кейнсі-
анством є ключовим у кризовій економіці, необхідно обмежувати вплив 
зверху, оскільки визначальним фактором розвитку економіки є грошовий 
обіг, закріплений на рівні емпіричних досліджень монетаризмом. Необ-
хідно структурно змінювати баланс між грошовим капіталом і трудовим 
капіталом для подолання безробіття в рамках індустріальної реорга-
нізації. В цьому аспекті економічне планування разом із відновленням 
та побудовою нових підприємств, із раціоналізаторством на виробництві, 
запровадженням досягнень науки і техніки, підвищенням кваліфікації 
кадрів стануть могутнім поштовхом до квітучого майбутнього [1]. Таким 
чином, економічне планування разом з політикою доходів і індустріаль-
ною реорганізацією промисловості, машинобудування, транспорту доз-
волить стабілізувати економіку і подолати економічну кризу. Необхідна 
також фінансова реформа і перехід від норм-регуляторів руху капіталу 
до накопичення капіталу [2-6]. Ці тенденції повинні бути пов’язаними 
із децентралізацією і розвитком різних місцевих програм для подолання 
поточних проблем, зокрема:

- побудова житлових будинків для постраждалих від війни;
- надання грошової допомоги постраждалим внаслідок війни;
- надання робочих місць якомога більшій кількості людей;
- будівництво та відновлення робіт підприємств орієнтованих на місцеві 

особливості розвитку традиційних секторів економіки;
- надання гуманітарної допомоги найбільш вразливим верствам на-

селення;
- проведення перепису населення і введення електронної бази даних 
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з інформацією щодо постраждалих;
- покращення секторіального розподілу економіки завдяки зниженню 

податкового навантаження;
- зниження бюрократичного тиску і полегшення надання адміністра-

тивних послуг;
- враховуючи структурну зміну суспільства у зв’язку із воєнним станом, 

необхідно долучати жінок і надавати можливість працювати людям із до-
свідом і великими знаннями незважаючи на вікові обмеження.

Ухвалення Закону «Про план відновлення економіки» повинно при-
звести до наступних змін:

- відновлення виробничих потужностей України;
- першочергове відновлення тяжкої промисловості, транспорту, енер-

гетики, будівництво нових заводів;
- відновлення легкої промисловості та сільського господарства;
- відродження культурно- освітньої сфери.
При цьому необхідно враховувати наступні фактори:
- необхідність економічної зацікавленості працівників у розвитку ви-

робництва;
- відновлення і добудова економіки України як самостійного, замкнутого 

та самодостатнього комплексу;
- необхідно широко використовувати нове технологічне обладнання 

за рахунок машин та обладнання, отриманих у західних країн;
- відновлення економіки повинно включати західну, передусім амери-

канську фінансову та технічну допомогу;
- надання Україні достатніх коштів, інвестицій, необхідного обладнання 

та транспорту від ЕС та інших західних держав;
- звернути увагу у процесі відновлення до галузей легкої, харчової 

промисловості, сільського господарства, задля супроводження приско-
реного відновлення промислового потенціалу швидким підвищенням 
життєвого рівня народу;

- зменьшення обсягів експорту зерна та продуктів тваринництва за кор-
дон;

- залучати кваліфікованих робітників, підвищувати кваліфікацію пра-
цівників;

- зупинити війну із РФ;
- реалізація земельної реформи через надання можливості відчуження 

с/г земель приватної власності до 100 га;
- підвищення культурного рівня громадян України завдяки впрова-

дженню нових програм щодо молоді.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ

На сьогодні важливість системи державного регулювання розвитку 
економіки країни не викликає сумнівів. Саме завдяки здійсненню такого 
регулювання органи державної влади мають можливість впливати на 
економічну поведінку інших господарюючих суб’єктів з метою досяг-
нення поставлених цілей. Фіскальний механізм є частиною  загально-
го механізму державного регулювання економічних процесів і відіграє 
важливу роль у формуванні сприятливих умов для активного розвитку 
суб’єктів господарювання. Складність такого механізму, його важливість 
для розвитку окремих галузей, сфер національного господарства визна-
чають актуальність проведення нових досліджень у даній сфері з метою 
конкретизації сутності такого механізму та особливостей його функціо-
нування.  

Розглянемо сутність такого механізму детальніше. Для цього проа-
налізуємо наявні в науковій літературі підходи до розгляду змісту такого 
механізму. Наприклад, І. Канцур, досліджуючи особливості фіскального 
механізму та принципи його дії, розглядає такий механізм як сукупність 
бюджетного та податкового механізмів, що поєднує в собі розподільчі 
процеси від сплати податків до використання фінансових ресурсів дер-
жави на соціальні потреби країни [3, с. 123]. Подібний підхід до розгляду 
сутності фіскального механізму також трапляється в наукових роботах 
О. Базілінської та Н. Панченко, які констатують, що фіскальний меха-
нізм є важливою складовою механізму бюджетного оподаткування, що 
забезпечує мобілізація фінансових ресурсів та наповнення дохідної ча-
стини державного бюджету [8, с. 10].

У свою чергу, С. Масліченко пропонує розглядати фіскальний меха-
нізм як сукупність організаційно-економічних відносин щодо розподілу 
та перерозподілу національного доходу з метою досягнення загаль-
ноекономічних і соціальних цілей у суспільстві [4, с. 4]. Також подібну 
концепцію розгляду сутності фіскального механізму підтримує Ю. Але-
скерова, яка зауважує, що «фіскальний механізм соціально-економічної 
сфери як складова частина фінансового механізму держави – досить 
вагомий інструмент впливу на соціально-економічний розвиток, особли-
во на перехідному етапі економічних реформ» [1, с. 99].

Аналізуючи результати досліджень у сфері функціонування фіскаль-
ного механізму, особливостей його побудови, можна констатувати на-
ступне такі особливості цього механізму: 
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1) фіскальний механізм – складова фінансового механізму, який є 
системою вищого порядку;

2) фіскальний механізм – складна сукупність принципів, методів, ін-
струментів, які в комплексі дозволяють впливати на економічні процеси 
в країні;

3) фіскальний механізм – інструмент, за допомогою якого керуюча 
система впливає на керовану для досягнення конкретних цілей;

4) фіскальний механізм – спосіб впливати на рух фінансових ресур-
сів, який відбувається у межах фінансової системи держави.

Фіскальний механізм складається з певних структурних компонентів, 
які пов’язані між собою та в сукупності мають здатність впливати на еко-
номічні процеси в країні, розподіл та перерозподіл ВВП (рис. 1). 

Рис. 1. Модель фіскального механізму 
Джерело: складено автором з урахуванням [2; 5; 6; 7]

Особливу роль у такій структурі фіскального механізму, яка представ-
лена на рис. 1, відіграють фіскальні інструменти. Саме їх склад, види та 
особливості використання і дозволяють покращити частково роботу ок-
ресленого механізму, забезпечити ефективність його роботи в сучасних 
умовах. Сукупність фіскальних інструментів не є сталою, а їх кількість 
постійно змінюється залежно від економічного розвитку, виникнення но-
вих видів фінансових відносин у країні. 

Таким чином, фіскальний механізм є невід’ємним компонентом  фі-
нансового механізму, активно використовується для реалізації держав-
ного регулювання окремих сфер, галузей національного господарства. 
Детальне вивчення такого механізму, особливостей його функціонуван-
ня є важливою складовою підвищення ефективності такого регулюван-
ня, забезпечення умов для загального економічного розвитку країни.
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СУТНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ  
НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Важливу роль у розвитку економічних систем відіграє їхня інфраструк-
тура, яка є невід’ємною складовою функціонування будь-якої системи 
і тим самим також впливає на її розвиток. Унікальність інфраструктури 
економічної системи полягає в тому, що її функціонування є об’єктив-
ним, необхідним, а саму інфраструктуру досить часто можна розглядати 
як окремий цілісний об’єкт дослідження, до складу якого входить значна 
кількість підсистем різної природи. Складна природа економічних систем 
вимагає і наявності їхньої складної, багатокомпонентної інфраструктури. 
Саме така ситуація актуалізує проведення нових досліджень у сфері 
функціонування інфраструктури для розвитку економічних систем, обґрун-
тування нових теоретичних та поглиблення вже сформованих методичних 
і прикладних положень її розвитку.

З етимологічного погляду слово «інфраструктура» складається з двох 
частин: infra-, що з латинської мови означає «під, нижче», та structure – 
структура. Таким чином, можна стверджувати, що в дослівному перекладі 
інфраструктура – це те, що знаходиться «під структурою». У цьому випадку 
сам термін «структура» доцільно розглядати в ширшому сенсі, як певну 
систему, об’єкт, а не лише як композиційну, ієрархічну модель взаємодії 
між різними компонентами.

Уперше термін «інфраструктура» було запроваджено для позначення 
об’єктів і споруд, які забезпечували нормальне функціонування збройних 
сил, а із середини 50-х років ХХ ст. широко використовується в економічній 
і політичній літературі. В економічній літературі цей термін почав вико-
ристовуватися наприкінці 40-х років XX ст. для визначення комплексу га-
лузей господарювання, що обслуговують промислове та сільськогосподар-
ське виробництво [4, с. 25]. Отже, походження терміна «інфраструктура» 
є практичним, тобто обумовлено реальним розвитком окремих систем, що 
лише підкреслює прикладний характер інфраструктури та її важливу роль 
у розвитку економічних систем різної природи, конкретних галузей націо-
нального господарства та окремих суб’єктів підприємницької діяльності.

Результати аналізу сформованих у наукових роботах підходів до роз-
гляду сутності категорії «інфраструктура» дозволяє констатувати наявність 
значної кількості різних концепцій щодо її трактування. Це лише підтвер-
джує складність вичерпного визначення змісту досліджуваної дефініції, 
враховуючи її природу, об’єктивність існування та необхідність розвитку 
для забезпечення функціонування інших економічних систем.

Інфраструктура з наукового погляду є категорією універсальною, 
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оскільки використовується в різних науках. Відповідно, у кожному науко-
вому напрямку сформувалася власна система категорій, яку використо-
вують для дослідження ролі інфраструктури в розвитку тих або інших 
об’єктів, що вивчаються. В економічній науці сьогодні вже існує значний 
перелік дефініцій, які активно використовуються вченими в процесі пі-
знання особливостей функціонування інфраструктури в межах окремих 
господарських систем. До їх числа варто віднести такі: «інфраструктура», 
«інфраструктурне забезпечення», «інфраструктурний потенціал», «ви-
робнича інфраструктура», «ринкова інфраструктура» та ін.

В економічних дослідженнях можна виокремити декілька підходів 
до використання категорії «інфраструктура», крім оперування загальними 
дефініціями, які наведені вище:

1) розгляд інфраструктури в контексті функціонування іншої економічної 
системи, а саме: «туристична інфраструктура», «транспортна інфраструк-
тура», «інфраструктура фінансового ринку», «інфраструктура сільського 
господарства», «телекомунікаційна інфраструктура», «екологічна інф-
раструктура» тощо. У такому випадку окреслені види інфраструктури 
розглядаються як окремі складні економічні системи, яким притаманні 
власні принципи функціонування і розвитку, властивості та функції;

2) розгляд інфраструктури в контексті дослідження окремих еконо-
мічних процесів та сфер, які є загальними для галузей національного 
господарства. У такому випадку використовуються такі категорії, як «ін-
вестиційна інфраструктура», «інноваційна інфраструктура», «інституційна 
інфраструктура», «соціальна інфраструктура» і т. ін.;

3) розгляд окремих видів інфраструктури в контексті дослідження інших 
економічних систем (галузей господарства). Наприклад, «транспортна 
інфраструктура сільського господарства», «інноваційна інфраструктура 
туристичної галузі», «інституційна інфраструктура банківської системи»;

4) розгляд інфраструктури в межах окремих просторових економічних 
систем, наприклад, «інфраструктура національної економіки», «інфра-
структура регіонів». У цьому контексті також прийнято розглядати окремі 
види інфраструктури та їхню роль у розвитку зазначених систем («тран-
спортна інфраструктура регіонів»).

Розглянемо більш детально зміст категорії «інфраструктурне забезпе-
чення» [1-3]. Ця дефініція сьогодні доволі часто використовується у процесі 
вивчення ролі інфраструктури в розвитку господарських систем, інколи 
її ототожнюють з категорією «інфраструктура», що актуалізує і питання 
розуміння її сутності.

Отже, інфраструктурне забезпечення можна розглядати, використо-
вуючи два підходи:

1) статичний підхід – інфраструктурне забезпечення являє собою сукуп-
ність сформованих інфраструктурних об’єктів, відповідних галузей, інших 
систем, які впливають на розвиток окремих видів економічних систем;

2) динамічний підхід – інфраструктурне забезпечення – процес фор-
мування умов (інших об’єктів, систем) для розвитку окремих видів інф-
раструктури в межах функціонування економічних систем.
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У реальності при функціонуванні будь-якої економічної системи завжди 
вже існує певна система інфраструктурного забезпечення, яка допомагає 
такій системі розвиватися. Проте і саме інфраструктурне забезпечення 
також потребує розвитку, зміни, оновлення, модернізації у зв’язку з но-
вими змінами в зовнішньому середовищі, у якому функціонує конкретна 
економічна система. Це відповідно вимагає розробки та реалізації певного 
механізму розвитку такого виду забезпечення.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ДОМОГОСПОДАРСТВ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ

Домогосподарства є ключовими економічними суб’єктами в розвитку 
національної економіки. Фактично ці суб’єкти впливають на розвиток усіх 
сфер національної економіки, створюють стабільну основу для розвитку 
фінансового ринку, сприяють підвищенню рівня економічної безпеки кра-
їни. Саме така природа домогосподарств підтверджує їхню важливість 
для забезпечення економічного розвитку країн.

Здійснити більш детальний розгляд ролі домогосподарств у розвитку 
національної економіки можливо лише за умови розуміння природи цих 
економічних суб’єктів, особливостей їх функціонування. Відповідно до цьо-
го розглянемо сутність категорії «домогосподарство», яка є усталеною 
та класичною категорією в економічній науці і активно використовується 
вченими.

У переважній більшості випадків домогосподарство розглядають 
як окрему сім’ю, базову одиницю, елемент економічної системи. Аналіз 
наукових підходів до розгляду сутності категорії «домогосподарство» доз-
воляє констатувати наявність значної кількості різних підходів науковців 
до розгляду сутності цієї категорії. Проте в переважній більшості випадків 
такі підходи досить схожі за своїм змістом, що свідчить про наявність 
більш усталеної концепції розгляду природи цього економічного суб’єкта.

На нашу думку, сутність домогосподарства варто розглядати таким 
чином: домогосподарство – окремий економічний інститут, який являє 
собою об’єднання індивідів, які здійснюють спільну діяльність щодо ве-
дення домашнього господарства.

Аналізуючи окреслене твердження, виокремимо такі основні його 
ознаки та особливості функціонування:

1) у межах домогосподарства його члени проживають разом, в одному 
приміщенні;

2) члени домогосподарства мають спільний бюджет, здійснюють єдине 
управління власними доходами та витратами;

3) більшість членів домогосподарства перебувають у родинних зв’язках;
4) члени домогосподарства спільно можуть виробляти продукцію, нада-

вати послуги, тобто разом здійснювати господарську діяльність і в такому 
випадку виступати також суб’єктами підприємницької діяльності;

5) члени домогосподарства формують спільний попит на товари, про-
дукти, послуги тощо.

Враховуючи окреслене, проаналізуємо більш детально роль домо-
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господарств у національній економіці [5]. Зауважимо, що ці суб’єкти го-
сподарювання можуть здійснювати як позитивний вплив на економіку 
країни, формувати імпульси для її розбудови та прискореного розвитку, 
так і ставати центрами формування складних деструкцій, які поступово 
можуть призводити до кризових ситуацій у розвитку національних еко-
номік. Така ситуація також обумовлює важливість дослідження домо-
господарств з метою запобігання зародженню передумов для форму-
вання окреслених деструктивних чинників у їх функціонуванні. На рис. 1 
представлено окремі аспекти впливу цих суб’єктів на економічні проце-
си та розвиток різних економічних систем в межах національного госпо-
дарства. 

Рис. 1. Роль домогосподарств у розвитку національної економіки 
Джерело: складено автором з урахуванням [1; 4; 6; 7]
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Враховуючи інформацію рис. 1, також можна констатувати, що, як 
уже зазначалося, вплив домогосподарств може бути як позитивним, 
так і негативним, і ті ж самі напрями такого впливу можуть призводити 
до різних наслідків для національної економіки.  Зазначені економічні 
суб’єкти є невід’ємною складовою розвитку економіки будь-якої країни, 
базовою економічною одиницею. Відповідно і діяльність домогоспо-
дарств, їхній стан завжди пов’язаний з основними тенденціями еконо-
мічного розвитку, а у значній кількості випадків і визначає такі тенденції. 
Отже, домогосподарства мають змогу позитивно впливати на розвиток 
інших суб’єктів господарювання, використовуючи значні способи реалі-
зації такого впливу, починаючи від необхідності придбання товарів, по-
слуг для власної життєдіяльності, завершуючи можливостями самостій-
но виступати інвесторами на інвестиційному ринку [2; 3]. Особливу роль 
домогосподарства відіграють у розвитку фінансового ринку будь-якої 
країни, оскільки на основі їх функціонування такий ринок загалом існує. 
Формування попиту на кредитні ресурси, надання власних заощаджень 
фінансовим установам, використання інших послуг дозволяють розви-
ватися фінансовим установам, забезпечуючи національну економіку не-
обхідними фінансовими ресурсами.
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МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА  
ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО 

ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ

Російське вторгнення в Україну почалася 24 лютого 2022 року. Війна 
вимагає величезних ресурсів, людського капіталу та фінансових ви-
трат. Нині, інтенсивні бойові дії ведуться в 10 областях, на які припадає 
близько половини ВВП країни. Збиток, завданий російським вторгнен-
ням, перевищив 1 трильйон доларів, а падіння ВВП 35%. [1 с. 67].

У цій ситуації, виконавча влада в Україні має знайти шляхи фінансу-
вання видатків на війну, виплати зарплат, пенсій, соціальної допомоги, 
погашення державного боргу. Міжнародний валютний фонд визначив 
потребу України у зовнішньому фінансуванні цього року на рівні 4,8 
мільярдів доларів.[ ]

Міжнародні фінансові організації та деякі країни світу допомогли 
стабілізувати ситуацію в Україні, швидко надавши кошти. Наприклад, 
Сполучені Штати виділили 13,6 млрд доларів гуманітарної, оборонної 
та економічної допомоги Україні та Східній Європі для вирішення про-
блеми біженців.

 У березні Виконавча рада МВФ виділила Україні додаткові 1,4 млрд 
доларів. Сполучені Штати знаходяться в рамках програми швидкого 
фінансування (RFI). Ці кошти призначені для фінансування видатків 
державного бюджету та підтримки платіжного балансу України.

Європейська комісія надала Україні 600 мільйонів євро екстреної 
макрофінансової допомоги. Це частина фінансової підтримки в рам-
ках нового надзвичайного пакету макрофінансової допомоги Україні у 
розмірі 1,2 млрд євро.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав Україні 129 млн євро в 
рамках програми надзвичайних заходів. У майбутньому Європейський 
інвестиційний банк готовий виділити Україні 2 млрд євро на зміцнення 
критичної інфраструктури. Крім того, за даними Міністерства економіки 
України, країна запозичила у Світового банку 311,8 млн євро для від-
новлення економіки.

11 травня палата представників Сполучених Штатів Америки ухва-
лили чотири законопроекти, що пов’язані з ситуацією на території Укра-
їни. Один з них спрямований на зменшення боргового тягаря України. 
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Члени Конгресу закликають міністра фінансів США добиватися пред-
ставництва США в міжнародних фінансових установах, включаючи 
Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, призупинити виплати за 
боргом України та надати Україні фінансову допомогу на вигідних умо-
вах.

Загалом допомогу Україні в тому або іншому вигляді надали більше 
п’ятдесяти країн світу, гуманітарну та фінансову — понад 30 іноземних 
компаній, а також низка міжнародних організацій. Фінансову допомогу 
надали:

- Велика Британія (було надано близько ста мільйонів доларів до 
бюджетного бюджету України)

- Данія (134 мільйонів доларів пожертвування через Світовий банк)
- Канада (позика уряду України в 120 мільйонів доларів та додатко-

вий кредит до 500 мільйонів доларів включно з технічною допомогою 
на суму до 6 мільйонів)

- Латвія (допомога в розмірі 500 тис. євро Ризькою міською радою 
та допомога  ЗСУ в розмірі 1.2 мільйонів євро урядом Латвії)

- Японія (100 млн доларів пожертвування через світовий банк та 
200 млн доларів допомоги)

- США (13.6 мільярдів доларів у вигляді військової та гуманітарної 
допомоги)

- Словенія (направлено 100 тис. євро направлено урядом Словенії 
до МКЧХ, призначених українським біженцям)

- Польща (24 лютого Національним банком Польщі було запропоно-
вано Україні валютний своп на суму близько 875 млн доларів)

- Німеччина (240 мільйонів євро у вигляді позик, через ЄС)
- та інші країни Європи, Азії, Північної та Південної Америки [2].
Український фонд солідарності (УСФ) дає можливість перспективно 

накопичувати кошти на основі грантів. Спонсором цього фонду є Єв-
ропейська Рада. У короткостроковій перспективі кошти фонду можуть 
бути використані для фінансування потреб органів державної влади, 
оборонних зусиль, а також для фінансування основних потреб грома-
дян у сфері житла, харчування та охорони здоров’я. У довгостроковій 
перспективі український уряд спрямує виділені кошти на масштабні ін-
вестиції у відбудову економіки. Джерелом фонду має стати Міжнарод-
на конференція донорів.

Україна продемонструвала відносну фінансову стабільність і пла-
тоспроможність у воєнному стані завдяки швидкому надходженню ко-
штів від іноземних партнерів. Однак у міру подальшого розвитку подій 
Україні знадобиться міцний фінансовий фундамент для відновлення 
економіки. Кроком у цьому напрямку стала ініціатива представника 
Польщі розглянути на засіданні Європейської Ради загальноєвропей-
ський план відбудови України, а саме План Маршалла II для України. 
Наявність такого документу допоможе в найкоротші терміни відбудува-
ти економіку незалежної демократичної України. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

Сучасний ринок України представлений великою кількістю вітчизня-
них підприємств, які мають за мету забезпечити населення необхідними 
продуктами харчування. При цьому значна частка таких товарів є імпорт-
ними. Однак особливістю ринку хліба і хлібобулочних виробів України є 
майже стовідсоткове забезпечення продукцією вітчизняного виробництва. 
Це на пряму пов’язано з тим, що така продукція, як хліб і хлібобулочні 
вироби мають короткий термін зберігання й повинні бути реалізовані 
якомога швидше, щоб надавати якісний та свіжий продукт споживачам.

Здатність хлібопекарської продукції швидко втрачати споживчі
властивості та неможливість транспортувати на великі відстані захи-

щає вітчизняний ринок від ввезення імпортних товарів і, таким чином, дає 
змогу уникати конкуренції із закордонними виробниками.

Висока соціальна значущість хліба та потреба у стабільному й своє-
часному забезпеченні населення якісною і свіжою продукцією зумовлюють 
необхідність дослідження реальної місткості ринку та виявлення потенцій-
них можливостей для розвитку хлібопекарських підприємств відповідно 
до змін, які відбуваються в суспільстві. Особливо гостро це питання стоїть 
у зв’язку з політичною ситуацією в Україні у 2022 році – вторгненням країни- 
агресора на нашу територію, початком війни та необхідністю планувати 
діяльність галузі у післявоєнний час.

Згідно з офіційними статистичними даними протягом останнього де-
сятиліття спостерігалося стабільне скорочення споживання хлібних про-
дуктів населенням України (таблиця 1) [2]. До хлібних продуктів окрім 
хліба і хлібобулочних виробів відносять макаронні вироби в перерахунку 
на борошно, борошно, крупи, бобові.

Протягом досліджуваного періоду спостерігалася стійка тенденція 
до зниження споживання хлібу і хлібобулочних виробів в розрахунку 
на одну особу. Однак згідно з обґрунтованими нормами споживання хліба 
і хлібобулочних виробів рекомендованим є споживання однією особою 
108-120 кг продукції в рік. Отже, вітчизняні промислові хлібопекарські 
підприємства недостатньо забезпечують потребу населення у цьому 
важливому продукті харчування.

Тенденцію до скорочення виробництва хлібобулочних виробів можна 
спостерігати по всій Україні [1]. Наприклад, кількість виготовленого хліба 
за січень- вересень 2021 року становить 97,9% від кількості виготовлено-
го хліба за той же період 2020 року. А порівняно з даними за 2016 року 
виробництво хліба зменшилося на сотні тисяч тон.
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За даними Держкомстату можна зробити висновок, що в Україні існує 
дефіцит хліба. Проте фактично ми маємо можливість спостерігати, що 
попит на хліб і хлібобулочні вироби задоволений в повному обсязі. Але 
на полицях магазинів можна побачити широкий асортимент хлібних ви-
робів різних виробників. Такий дисбаланс можна пояснити тим, що офі-
ційні дані не враховують результати виробництва міні-пекарень, супер-
маркетів, які печуть хлібобулочні вироби самостійно та реалізують свою 
продукцію, та підприємств, що займаються створенням такої особливої 
продукції, але це не є їх основний вид діяльності. Крім того, не облікову-
ються також хлібні вироби, які люди печуть в домашніх умовах [5].

Окрім цього, зниження обсягів промислового виробництва хліба і 
хлібобулочних виробів зумовлено скороченням чисельності населення 
країни з 44,8 млн. осіб у 2000 р. до 41,58 млн. осіб у 2021 р., більш еко-
номним використанням продукції у зв’язку із підвищенням цін та зміни 
рівня доходів громадян.

Зниження обсягів промислового виробництва хліба і хлібобулочних 
виробів загалом в Україні спричинило скорочення обсягів виробництва 
більшості видів виробів і зміни в структурі групового асортименту в ме-
жах номенклатури продукції промисловості (діаграма 1).

Найбільшим попитом серед споживачів користується хліб пшенич-
ний, питома вага якого у загальному обсязі виробництва у 2017-2019 рр. 
залишалась у розмірі 41%.

Хліб як соціально важливий продукт харчування належить до тих то-
варів, що постійно перебувають у полі зору держави, яка приділяє знач-
ну увагу регулюванню цін на соціальні сорти і встановлює верхню межу 
цін.

Таблиця 1
Споживання хлібних продуктів за рік в Україні, 2000–2019 рр.

Рік

Фонд споживання хліба і 
хлібобулочних виробів

Споживання хліба і 
хлібобулочних виробів

тис.тонн
Темп приросту 
до попередньо-

го року, %

кг на одну 
особу

Темп приросту 
до попередньо-

го року, %
2000 6141 - 124,9 -
2005 5817,2 -5,3 123,5 -1,1
2010 5105,9 -12,2 111,3 -9,9
2015 4422,8 -13,4 103,2 -7,3
2016 4308,7 -2,6 101 -2,1
2017 4284,5 -0,6 100,8 -0,2
2018 4207,3 -1,8 99,5 -1,3
2019 4102,7 -2,5 97,6 -1,9
2020 4034,2 -1,7 96,6 -1,0

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [2]
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До зростання собівартості продукції приводить підвищення цін на си-
ровину для виробництва хлібу - борошно, дріжджі, сіль, воду та інше, 
а також на енергоресурси і паливо (діаграма 2). Однак, зважаючи на 
соціальну значущість хліба, держава встановлює граничний рівень рен-
табельності на соціальні види хліба, а органи місцевої влади стежать за 
цінами і жорстко регулюють їхній рівень [3].

Рис. 1. Обсяги виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні 
протягом 2017-2019 рр. 

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [1]

Рис. 2. Структура витрат на хлібобулочний виріб 
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [1]

У квітні 2022 року, згідно даних, що надає Державна служба статис-
тики, в середньому ціни на хліб зросли на 2,7%, а у порівнянні з анало-
гічним періодом минулого року показник збільшився на 19,8% [4]. Варто 
зазначити, що Україна на період дії воєнного стану вже забезпечує кон-
троль за встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, 
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зокрема на борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб та інше.
Отже, ринок хліба і хлібобулочних виробів в Україні характеризуєть-

ся високою конкуренцією і представлений достатньою великою кількі-
стю підприємств, що майже повністю забезпечують потреби населення 
України. Хлібопекарські підприємства пропонують широкий асортимент 
виробів з різними смаковими властивостями та поживною цінністю. 
Попит на хлібопекарську продукцію є стабільним, але постійно скоро-
чуються обсяги промислового виробництва. Неузгодженість офіційних 
статистичних даних із реальною місткістю ринку ускладнює процеси 
планування діяльності хлібопекарських підприємств у довготерміновій 
перспективі, а також визначення потреби у борошні, як основній сиро-
вині для хлібопекарської промисловості, на рівні держави. Також не-
обхідно оптимізувати процес забезпечення діяльності хлібопекарських 
підприємств необхідними ресурсами за прийнятними цінами та удоско-
налювати цінову політику, яка враховуватиме інтереси споживачів і ви-
робників продукції.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я базується на на-
ступних основних засадах, зокрема: реалізація державних фінансових 
гарантій, забезпечення справедливості розподілу і можливості досту-
пу до гарантованих державою медичних послуг та лікарських засобів, 
ефективності та результативності використання бюджетних коштів, від-
критості та прозорості механізмів і схем фінансування охорони здоров’я. 
Визначені засади, вважаємо, мають лягти в основу удосконалення фі-
нансового забезпечення інноваційного розвитку сфери охорони здо-
ров’я. 

Основними напрямами удосконалення фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я є: оптимізація фінансо-
вого забезпечення медичних закладів; посилення державно-приватного 
партнерства у сфері фінансування інноваційного розвитку охорони здо-
ров’я; інституційно-організаційна реорганізація структури фінансування 
медичних послуг на основі кластерного підходу; розвиток інформацій-
но-комунікаційних технологій у сфері оплати та фінансування медичних 
послуг; розвиток обов’язкового медичного страхування тощо [2]. 

Оптимізація фінансового забезпечення медичних закладів базується 
на реалізації інноваційної доступності отримання медичних послуг за 
рахунок:

– оптимального розподілу фінансових ресурсів, усунення їх роздріб-
неності, вдосконалення методів планування й моніторингу витрат задля 
їх більш дієвого використання і цільового призначення, що призведе до 
зростання результативності й ефективності бюджетного фінансування 
інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я; такий напрям передба-
чає не лише розмежування відповідного фінансово-економічного забез-
печення за ключовими рівнями надання медичної допомоги (первинна, 
спеціалізована, високоспеціалізована та екстрена медична допомога) а 
й механізм понесення відповідальності за результативність його вико-
ристання;

– посилення автономізування закладів охорони здоров’я, що в свою 
чергу надасть абсолютну самостійність у визначенні процесу організа-
ції функціонування медичного закладу та його підрозділів, оптимізацію 
та управління трудовими ресурсами та самостійне управління наявни-
ми матеріально-технічними ресурсами; необхідним є також самостійне 
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формування й оцінка політики конкретного закладу і його продуктивнос-
ті, ідентифікація пріоритетів для майбутнього розвитку; у представлено-
му аспекті ключовим є надання певним відповідальним представникам 
закладів охорони здоров’я права залучати відповідні кредитні кошти для 
забезпечення інноваційного розвитку закладу охорони здоров’я або ж 
певного напряму надання медичних послуг;

– подальшого розвитку програми медичних гарантій та програми 
доступних ліків для розширення номенклатури послуг та лікарських за-
собів; забезпечення реалізації фінансових гарантій на рівні 5 % ВВП, 
встановлення єдиних економічно обґрунтованих тарифів на визначені 
медичні послуги [2].

Посилення державно-приватного партнерства сприятиме пулінгу 
джерел фінансування інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я. 
Ймовірність державних витрат на реалізацію фінансових гарантій та їх 
обсяг важко спланувати та передбачити, тоді як основний зміст об’єд-
нання коштів (пулінг) для фінансування інноваційного розвитку сфери 
охорони здоров’я полягає у перерозподілі ризиків витрат на надання ме-
дичних послуг між великою кількістю застрахованих осіб. [1].

Ефективність функціонування пулу, його фінансова стійкість та мож-
ливість покриття ризиків витрат на інвестиційний розвиток сфери охо-
рони здоров’я визначається його розміром та можливістю розпорядника 
пулінгових коштів централізовано використовувати всі його ресурси. Мі-
німальні обсяги покриття становлять від 450 тис. до 1,5 млн. застрахо-
ваних осіб [1].

Імплементація обов’язкового медичного страхування як один з на-
прямів удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвит-
ку сфери охорони здоров’я має ряд переваг [2]:

‒ цільове й децентралізоване формування необхідних фінансових 
ресурсів;

‒ отримання надавачами медичних послуг фінансового забезпечен-
ня від внесків медичного страхування з урахуванням конкретного при-
значення пацієнта;

‒ безпосередня участь юридичних та фізичних осіб при формуванні 
фінансових ресурсів для обов’язкового медичного страхування, цим са-
мим змінюючи відношення від роботодавців і працівників до актуальної 
проблеми охорони здоров’я.

Таким чином, медичне страхування повинно відбуватись на трьох 
взаємопов’язаних рівнях: 

1) базовий рівень – за бюджетні кошти (програма медичних гарантій, 
місцеві програми за місцеві бюджети), 

2) основний рівень – за рахунок обов’язкового медичного страхуван-
ня, 

3) сервісний рівень – на засадах добровільного медичного страху-
вання.

Використання такої трьохрівневої системи дозволить суттєво зни-
зити тиск на бюджет відповідного рівня, збільшити за рахунок коштів 
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страхових компаній фінансування інноваційного розвитку сфери охоро-
ни здоров’я, а також певним чином забезпечити підвищення якості ме-
дичного обслуговування для населення в цілому [2]. 
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ПОВОЄННИЙ РОЗВИТОК СХІДНОЇ НІМЕЧЧИНИ:  
УРОКИ ІСТОРІЇ

Після розгрому німецького нацизму влада та контроль за суспільством 
опинилися в руках країн- переможниць. Переможена Німеччина після війни 
була повністю зруйнована (рис. 1). Зокрема, виробництво скоротилося у 7 
разів порівняно з довоєнним рівнем, зруйновано 25% житла, 20% промис-
лових об’єктів, 40% транспортної інфраструктури, катастрофічно зросло 
безробіття (кожен другий німець став безробітним), фінансова система 
зазнала колапсу через величезну інфляцію та державний борг [1; 2].

Економічне становище Східної Німеччини було дуже складним. Ос-
новний тягар репарацій ліг саме на Східну Німеччину. Союзна комісія 
з репарацій визначила обсяг часток у загальному обсязі репарацій для 
кожної з країн, що розгромили нацистську Німеччину та понесли най-
більші втрати від війни [3]. Згідно з розподілом репарацій СРСР нале-
жало 56% від загальної частки [4]. Протягом 1945-1953 рр. Радянський 
Союз стягнув з Німеччини репарацій на суму 4,3 млрд. доларів (з яких 
2,8 млрд. доларів – вартість поставок з поточного виробництва) [5, S. 
246]. Окупаційні витрати, які за рішеннями Потсдамської конференції 
було виключено з категорії репарацій, обійшлися для НДР ще у 5 млрд. 
доларів (у цінах 1938 року) [6, S. 199]. Вищі оцінки вартості репарацій 
із радянської окупаційної зони (1945-1953 рр.) наводять зарубіжні фа-
хівці: 14 млрд. доларів у Райнера Карлша [7, S. 231], 15,8 млрд. доларів 
у виданому МВС ФРН довіднику з НДР [8, S. 1121-1122], 16300000000 
доларів у Хайнца Кьолера і Йорга Фіша [9, S. 24-29; 6, S. 193], 18,9 млрд. 
доларів (у поточних цінах) у британського автора Алека Кейрнкроса [10, 
P. 212]; в інших дослідженнях фігурують цифри аж до 22,1 млрд. доларів 
[11, С. 166]. Точна сума стягнень репарацій зі Східної Німеччини не може 
бути встановлена через різноманітність у методиках підрахунків, а також 
із довільною класифікацією тих чи інших статей витрат щодо репарацій.

У зоні радянської окупації військова адміністрація з перших післяво-
єнних днів закладала підвалини соціалістичного режиму зразка СРСР, 
відновили свою діяльність Комуністична і Соціал- демократична партії 
Німеччини, які у 1946 р. об’єдналися у Соціалістичну єдину партію. Розви-
ток народного господарства йшов директивно – за дворічним (1949-1950) 
та п’ятирічними планами. НДР формувала таку ж структуру економіки, 
яка була в СРСР, що тягло за собою процеси націоналізації та одержав-
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Рис. 1. Наслідки Другої світової війни для Німеччини 
Джерело: розроблено авторами за джерелами: [1; 2]

лення. Для соціально- економічної моделі НДР були властиві всі недоліки, 
характерні для командно- адміністративної системи державного соціаліз-
му. Так, планове господарство значною мірою позбавило громадян НДР 
особистої ініціативи та самостійності, повністю було ліквідовано середній 
шар суспільства як базис економічного розвитку, підприємництво та тру-
дова діяльність були паралізовані. Відразу ж націоналізовано майже всю 
промисловість, проведено соціалістичну аграрну реформу, примусово 
створювалися кооперативи.

Отже, спираючись на реформи окупаційного періоду, почалося по-
слідовне переведення економіки НДР на рейки планового господарства 
за радянським зразком. Взято курс на збільшення частки державного 
сектора в промисловості, сільському господарстві, транспорті й торгівлі. 
Окупаційна політика країни рад продемонструвала повну непідготовленість 
військової влади до вирішення проблем післявоєнного розвитку. Спроби 
долучити власні методи управління та господарювання при здійсненні 
цієї політики, без врахування традицій та особливостей, викликали де-
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зорганізацію управління країною та негативну реакцію з боку місцевих 
жителів. Приклад Східної Німеччини 1945-1949 рр. довів, що ігнорування 
окупаційної адміністрацією ринкових законів, нехтування інтересами 
може негативно вплинути на економічний розвиток країни та рівень життя 
населення.
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ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ ПОВОЄННИХ 
СУСПІЛЬСТВ: УКРАЇНСЬКЕ БАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  

І РОЗВИТКУ

Загрозливі виклики подальшому існуванню й розвитку світового спів-
товариства постали задовго до нинішньої війни. Їхню руйнівну дію по-
силила спочатку світова пандемія, а зараз поглиблює російсько-україн-
ська війна. Стає визначальним адекватне усвідомлення геополітичних 
змін, досягнутих завдяки Україні, яка окреслює контури повоєнного сві-
тоустрою, трансформує модель господарського відродження, маркує 
дороговкази безпечного розвитку теперішніх і прийдешніх суспільств. 

Україна «увірвалась» у коло провідних суб’єктів міжнародної політи-
ки, опинилась в її епіцентрі і постала у ролі геополітичного лідера завдя-
ки тому, що володіє місією, призначення якої є загальнолюдським. Стає 
невідкладним спрямування мислення на адекватну протидію глобаль-
ним викликам з метою запобігання загрозам буттю та життєдіяльності 
українства і людства. 

З’ясування сутності загальнолюдської місії, яка відкриває перед Укра-
їною можливості окреслювати і трансформувати напрями суспільно-гос-
подарського відродження повоєнного світу, є запорукою результативної 
протидії екзистенційним викликам. Зростають потреби застосування 
властивого сучасній homo sapiens інтелектуального інструментарію. 
Украй необхідне оволодіння світоглядними засобами протидії глобаль-
ним викликам. Умовно ці засоби доречно  назвати субстанційним та де-
фінітивним.

Відтак субстанційним іменуємо підхід, що випливає із настанов ви-
датного мислителя, письменника і правозахисника М. Руденка. У ситу-
аціях необхідності розв’язання проблем, вирішувати які ні українству, ні 
людству раніше не доводилося, він рекомендував «вжитися думкою в 
категорію субстанції» [1, с. 461]. Субстанція за М. Руденком – це ду-
хоматерія: симбіоз одухотвореної матерії і матеріалізованого духу. Аби 
осягнути духовно-інтелектуальну складову субстанції, слід апелювати 
до вибудуваної мислителем картини загальнолюдської економіко-філо-
софської культури. 

Побудувати цю картину дозволила його відповідь на основне пи-
тання економії як науки. Саме ця відповідь (правильна чи помилкова) 
пояснює: чому метафоричних дерев на уявній картині завжди «двоє і 
тільки двоє», чому плоди на дереві, яке посадив Ф. Кене, - поживні, а на 
дереві, посадженому А. Смітом – отруйні, і чому існуючі напрями, течії, 
школи, вчення, теорії, концепції тощо є тільки розгалуженнями економіч-
ної науки [1, с. 311]. Світоглядна цінність пропонованої картини полягає 
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передовсім у тому, що її структура розкриває складові економічного над-
бання людства, котрі уможливлюють розв’язання теперішніх екзистен-
ційних проблем [2, с. 71].

Подальший розбір цієї картини потребує звернення до дефінітив-
ного підходу. Відповідно наведеній картині економічне надбання люд-
ства визначається як «наука, від якої залежить життя на Землі» [1, с. 
481]. Дієслово «залежить» є маркером, що позначає дихотомію сучас-
ної економічної науки. Її складову, що сприяє продовженню життя, слід 
вважати достатньою, а несприятливу для  життя - недостатньою. Житт-
єствердна, а не смертоносна відповідь на основне питання економії, до-
статність теорій, заснованих на природничих, а не політичних засадах, 
утворюють рятівні підвалини концептуального обґрунтування повоєнно-
го світоустрою та господарського відродження суспільств. Першість у 
володінні життєствердним надбанням доводить, що саме Україна має 
бути гарантом глобальної безпеки загальнолюдських рятівних цінностей 
і знань. 

Рятівне надбання нації відкриває той пласт мислення, завдяки якому 
йдеться про одухотворення матерії. Субстанційне осмислення повоєн-
них шляхів українства передбачає оволодіння матеріальним напрямом 
розвитку. 

Тижневик The Economist у травні ц.р. оприлюднив інформацію, ана-
ліз якої спонукає до розбору викликів, яких людству може завдати спри-
чинена теперішньою війною продовольча катастрофа [3]. Утвердження 
України в статусі планетарної житниці дозволяє чинній владі вести мову 
про те, що країна «є одним із провідних гарантів світової продовольчої 
безпеки» [4]. Проте в умовах, коли світове співтовариство вкрай потре-
бує українського зерна, замало стверджувати, що Україна є безпековим 
гарантом: насправді українство володіє ґрунтовнішим баченням захи-
щеності людства.

Так, щорічні обсяги урожаю зернових, зернобобових та олійних куль-
тур належить розглядати з позицій категорії «енергія прогресу», котра 
являє собою фізичний аналог абсолютної додаткової вартості [1, с.364, 
366]. З огляду на те, що 40% енергії прогресу складають солома, бадил-
ля, полова, стебла, листя тощо, фізико-економічний підхід М. Руденка 
скеровує розвиток у бік необхідності урахування істотного примноження 
обсягів урожаю.

З погляду інтелектуального надбання нації стають визначальними: 
наукове обгрунтування формули енергії прогресу, її метафізичний та 
фізико-економічні варіанти, а також лапідарний математичний опис [1, 
с.146, 441-445, 455]. А з точки зору біоенергетичних співвідношень енер-
гії прогресу, яка розподіляється в суспільстві, ця формула набуває осо-
бливої значущості.

Так, понад 35 років тому український інтелектуал дав природниче 
обґрунтування інституційної парадигми. Він показав, що «всі суспільні 
інститути й сама державність» формуються «у залежності від того, як ми 
розуміємо природу додаткової вартості». Й одночасно довів наявність 
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зворотного зв’язку: адже «від того, як сформована держава, залежить іс-
нування або … відсутність» абсолютної додаткової вартості, тобто енер-
гії прогресу [1, с.383, 401-402]. У такий спосіб власними інституційними 
положеннями, поставленими на фундаментальну природничу основу, 
М. Руденко окреслив найпосутніший зміст повоєнного суспільно-госпо-
дарського устрою, який належить вибудовувати в Україні і поширювати 
по всьому світу. Із варіанта адресованої людству майбутнього форму-
ли енергії прогресу, котра являє собою алгоритм загальнолюдського 
безсмертя, випливає інституційне бачення повоєнного світоустрою [1, 
с.444].

За умов утвердження рятівних безпекових цінностей статус глобаль-
ного продуцента й експортера продовольства вимагає від України спри-
яння покращанню внутрішнього споживання населення. Отриманий 
2021 року урожай означає, що розрахункова забезпеченість зерном пе-
ресічного мешканця в Україні є удвічі більшою від забезпеченості гро-
мадян цивілізованих країн Європи і світу. Належить наголосити, що це 
тільки початок підступу до горизонтів, за якими відкриваються обрії про-
дукування заможного майбутнього нашого народу [1, с.479]. 

Україна має реальні підстави для утвердження в статусі глобального 
гаранта, вибудовуючи стратегію загальнолюдської продовольчої безпе-
ки на засадах рятівного знання. Водночас належить подбати, аби поряд 
із хлібом щоденним Україна надавала це знання сучасному світу - на 
противагу політиці «кнута і пряніка», яку насаджує «русскій мір».

Сутність геополітичних змін, як і глибинний зміст трансформації су-
часного світу, нині найбільшою мірою розуміє якраз Україна. Відповідно 
до свого геополітичного призначення вона покликана змінювати пово-
єнний світоустрій, відстоювати властиве українству життєствердне сві-
тобачення, надавати адекватності конструктивним викликам безпечного 
розвитку суспільств. 
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ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО В УМОВАХ  
ВОЄННОГО СТАНУ

Наприкінці лютого 2022 р. відбулося російське вторгнення в Україну, 
що суттєво змінило плани та життя наших співвітчизників, в т.ч. сіль-
госптоваровиробників. З початком війни російські військові захопили 
Каховську ГЕС та гідротехнічну інфраструктуру, що регулювала водопо-
стачання до тимчасово окупованого Криму, а також знищили тимчасову 
дамбу та головну перегородку Північно-Кримського каналу. За підрахун-
ками Держекоінспекції російські загарбники здійснюють крадіжку води 
у розмірі понад 32 млн грн/день [1], тобто орієнтовний розмір збитків 
протягом 90 днів війни становив майже 2,9 млрд грн. Тоді як, через оку-
пацію Херсонської області (саме тут у 2021 р. налічувалося 320 тис. 
га зрошуваних земель) унеможливлюється подача зрошувальної води. 
Маються значні пошкодження меліоративної інфраструктури та псуван-
ня земель сільськогосподарського призначення  внаслідок воєнних дій. 
На час дії воєнного стану в Україні впровадження масштабних проєктів 
з відродження зрошення зупинено. 

Крім того, через розливи нафтопродуктів та рідких аміачних добрив 
із підірваних резервуарів, відбувається забруднення водних об’єктів. Під 
час військових дій окупантами пошкоджено системи водопостачання, 
водовідведення та комунікації, зруйновано дамби. Це унеможливлює 
проведення очищення стічних вод, спричиняє забруднення річок, ви-
кликає загрози затоплення тощо. Внаслідок атаки та блокування україн-
ських портів відбувається забруднення акваторії Чорного та Азовського 
морів. Також відбувається забруднення ґрунтів і підземних вод хімічни-
ми речовинами та важкими металами, через що негативні наслідки про-
являтимуть себе ще тривалий час.  Крім того, війна на сході України, 
що розпочалася з 2014 р., спричинила низку екологічних загроз, в т.ч. 
затоплення шахт на Донбасі, що провокує потрапляння важких металів 
у ґрунтові води. Забруднення вод та збільшення водоспоживання спри-
чинює посилення водного дефіциту в Україні.

Наразі Міндовкілля України фіксує факти забруднення та інших зло-
чинів проти довкілля, які надалі зможе використати для притягнення 
країни-агресора до відповідальності через міжнародні суди (спираючись 
на положення Віденської конвенції про право міжнародних договорів). 
Світова практика свідчить про можливість притягнення до відповідаль-
ності та отримання часткової компенсації збитків, завданих навколиш-
ньому середовищу під час бойових дій (досвід Кувейту). Саме для таких 
випадків створено Компенсаційну комісію ООН. Важливо, щоб до планів 
із відродження зрошуваного землеробства були включені водо- та енер-
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гоощадні рішення та заходи з адаптації до зміни клімату, а також  слід 
сформувати ефективну систему моніторингу стану водних ресурсів.  

Для збереження водойм має бути виділене фінансування та впрова-
джені дієві природоохоронні кроки. Раціональне використання води як 
стратегічного природного ресурсу повинно ґрунтуватися на економічно-
сті її видобутку й використання, а також її очищенні. Що стосується охо-
рони й відновлення водних ресурсів, то Україна, як кандидат на член-
ство до ЄС, може отримати до 70% на заходи з впровадження Водної 
Рамкової Директиви та повоєнного відновлення водних ресурсів. Наразі 
необхідно активізувати роботу щодо формування планів управління річ-
ковими басейнами, осучаснення лабораторій моніторингу вод, розробки 
та впровадження програмного продукту Е-вода; посилення ролі басей-
нових рад тощо [2].    

У повоєнний період вкрай важливим буде забезпечення щойно запо-
чаткованого відродження гідромеліоративної галузі, адже кожні 100 тис. 
га зрошуваних земель дозволять додатково отримати близько 2 млн т 
сільгоспродукції щороку. Тому, важливим є забезпечення покриття мате-
ріальних збитків, завданих війною,  а також слід передбачити необхідне 
фінансування заходів з відродження, модернізації та відновлення зруй-
нованих об’єктів меліоративного фонду.

Отже, післявоєнне відновлення гідромеліоративної галузі перш за 
все потребуватиме реалізації таких заходів: здійснення інвентаризації 
меліорованих площ; оцінка дієздатності незадіяних раніше та пошко-
джених внаслідок військових дій меліоративних систем та визначення 
обсягу фінансових ресурсів на заходи з їх відновлення; забезпечення 
держдопомоги та кредитування купівлі дощувальних машин, обладнан-
ня, а також реконструкції, модернізації й відновлення іригаційних сис-
тем. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день проблема становлення та розвитку малого біз-
несу в Україні є актуальною. Приватні підприємці стикаються з багатьма 
бар’єрами, які існують у законодавстві, податковій системі та інших ас-
пектах бізнесу. Визначення особливостей стану малого бізнесу в різних 
регіонах України є сучасним напрямом досліджень у сфері розвитку під-
приємництва та посилення позитивної ролі державної підтримки підпри-
ємницького сектору для стимулювання розвитку економіки, Української 
держави та розвитку підприємництва. 

Малий бізнес може суттєво сприяти збільшенню ВВП будь-якої кра-
їни, допомогти вирішити проблему безробіття та покращити якість жит-
тя жителів. Тому в сучасних економічних умовах важливим завданням 
української влади є збільшення масштабів малого бізнесу та підвищен-
ня його ефективності, зокрема за рахунок зменшення відмінностей у 
розвитку малих підприємств в окремих регіонах України та розвитку 
ефективних видів малого підприємництва. 

Аналізували актуальність цієї проблеми, такі відомі українські вчені: 
В. Базилевич, В. Бакуменко, С. Варналий, П. Єщенко, Т. Клебанова, В. 
Савчук,         А. Чухно.

Регіональні особливості розвитку малого підприємництва в Україні, а 
також розвиток окремих видів економічної діяльності малих підприємств 
дотепер до кінця не досліджені. У  статті Р. О. Мірошник та  У. О. Про-
коп’єва подано результати досліджень розвитку даного сегменту еконо-
міки в Україні та надано пропозиції щодо забезпечення його подальшого 
розвитку та подолання регіональних диспропорцій.

Якщо ви хочете керувати компанією то повинні розуміти, наскільки 
важливо розвивати навички та підвищувати кваліфікацію ваших співро-
бітників. Саме завдяки їхнім компетенціям ви створюєте репутацію та 
конкурентоспроможність своєї компанії. Для відкриття своєї справи по-
трібно заздалегідь вивчити цільовий ринок, продумати стратегію свого 
бізнесу, поспілкуватися з іншими підприємцями.

Для того щоб підприємництво краще розвивалося потрібно створити 
ефективний зв’язок держави та підприємницького сектора. Відсутність 
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такого взаємозв’язка показує, що малий бізнес ще не відіграють значної 
ролі в економіці України. Становлення малого бізнесу в Україні – це дов-
готривалий процес, який повинен мати певну структуру та етапи, вихо-
дячи з економічного стану країни та існуючих в ній проблем.

Зараз дуже поширена тенденція партнерства і колаборації компаній 
як в інноваційній та виробничій сфері, так і в області обміну досвідом і 
навчання співробітників.

Під час перегляду особливостей розвитку та ефективності функці-
онування малих підприємств у різних регіонах України, запропонова-
них методів вирівнювання наявних диспропорцій з метою покращення 
макроекономічних показників можна простежити, що Україна займає 
одне з найнижчих місць в рейтингах розвитку бізнесу у світі. 
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ  
В УМОВАХ ВІЙНИ

В жодні сфері життєдіяльності суспільства не відбувається швидкі 
зміни, як у фінансовій – особливо в умовах війни і не визначності наслід-
ків її, та інших ситуацій. Звісно, що в умовах війни планування фінансо-
вої системи підпорядковується  до адміністративно- командного методу.

Адаптація фінансової системи до екстремальних ситуацій вимога, 
як профільних державних інституційй, органів місцевого самоврядуван-
ня для стабілізації ситуації в економіці період війни. Така природа фі-
нансової системи обумовлена вимогами громадян для збереження фі-
нансових накопичень, так і суб’єктів підприємницької діяльності за для 
прибуткового ведення бізнесу.

Слід зазначити, що в умовах системно- трансформаційних змін еконо-
міки країни період війни, зміст державного контролю змінюється в першу 
чергу напрямі формування фінансового забезпечення потреби держа-
ви. Системи державного контролю, чинниками якої є: мета, особливості 
об’єкта контролю, функції, повноваження, трудомісткість, інформація, 
технологія, що знаходить своє втілення в принципах побудови: процес-
ний підхід з використанням інформаційних технологій для потреби обо-
ронного значення, а не структурний з орієнтацією на завдання; убудова-
ність контролю в процеси управління[1].

Функція контролю за конкретний процес і результати з урахуванням 
поведінки людей у контрольних ситуаціях, орієнтованість контролю 
на кінцевий результат.

Концептуальність контролю всього процесу управління, а не окремих 
його частин. До принципових умов, що зумовлюють контроль збоку дер-
жави:

- наявність певних стандартів і зовнішніх обмежень, які характери-
зуються певними показниками чи конкретними характеристиками, що 
випливають з поставленої мети і дозволяють досягнути її ефективним 
способом;

- наявність контрольних методів оцінювання фактичного стану 
контрольованого об’єкта;

- виявлення відхилень між установленими пркащниками і фактични-
ми характеристиками стану об’єкта;

- можливість впливати на об’єкт, регулювати чи блокувати його функ-
ціонування для усунення виявлених небажаних відхилень чи обмежен-
ня можливості негативних подій.
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Зміст контролю також зумовлюється характером соціально- 
економічних відносин. У будь-якому економічному організмі період війни 
є організаційно- регулюючі сили і дезорганізуючі сили, що намагаються 
зруйнувати систему. Наприклад, недостатньо забезпеченість паливом 
для дислокації військових частин. комплектуючих запасних частин для 
важких імпортованих зброїв, літаків, тощо.

Контроль дозволяє виявити небезпечні для системи відхилення 
і спрямувати їх у «необхідні» рамки, забезпечивши таким чином життє-
діяльність економічної системи в умовах війни. Контроль спрямований 
на виявлення від’ємних чи позитивних відхилень від заданих якісних 
і кількісних параметрів. Економічна система функціонує, з одного боку, 
згідно з установленими законами її розвитку, що регулюються прави-
лами, нормами, з іншого – згідно з управлінськими рішеннями, які при-
ймаються, фінансовими і господарськими операціями, що оцінюються 
з позицій їх законності, доцільності й ефективності.

Система контролю дозволяє виявляти суперечності, що виникають, 
передавати інформацію для їх усунення. Цей процес вимагає визначен-
ня першочергових невідкладних завдань задля забезпечення перемоги 
над ворогом.

Рівень розвитку ринкових систем не суперечить зі ступенем розви-
неності й ефективності фінансового контролю, з тим, як довго в даній 
країні існує незалежний інститут контролю, результати діяльності яко-
го доступні широкій громадськості [2]. Поряд з цим, перехід від адмі-
ністративно командної форми господарювання до ринкових відносин 
зумовлює поступове розширення контрольного середовища внаслідок 
доповнення контролю, що здійснюється тільки в інтересах одного влас-
ника – держави.
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ВПЛИВ ФАКТОРА ВІЙНИ НА ВАРТІСТЬ  
МАЙНОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Сьогодні країна знаходиться у складних умовах. З одного боку, це гли-
бока економічна криза та необхідність реформування ключових держав-
них інститутів. З іншого, військові дії, що вимагають мобілізації ресурсів 
та сил усього суспільства. Наслідки військових дій відчуваються у різно-
манітних сферах життєдіяльності особи, функціонування підприємств, 
суспільства і держави в цілому. 

Категорія «власність», яка використовуються в Міжнародному стан-
дарті оцінки вартості майнових об’єктів, вживається як синонім певного 
виду майна чи майнового об’єкта. 

Відповідно до ст. 191 Цивільного кодексу України підприємство – це 
єдиний майновий комплекс, «що використовується для здійснення під-
приємницької діяльності. До складу підприємства, як єдиного майнового 
комплексу, входять усі види майна, призначені для його діяльності, вклю-
чаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сирови-
ну, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку 
або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором 
або законом» [1].

Категорія «майновий об’єкт», що трансформується в «майновий комп-
лекс», конкретизує поняття підприємства як об’єкта прав для ведення 
підприємницької діяльності. У свою чергу майновий об’єкт включає дві 
складові: рухомі і нерухомі речі. У відповідності до ст. 181 Цивільного ко-
дексу України «до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) нале-
жать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначен-
ня». Рухомі речі – це «речі, які можна вільно переміщувати у просторі» [1].

Широке трактування категорії «майновий об’єкт» як власності або ін-
ших речових прав дозволяє визначити два основних об’єкти оцінки вар-
тості, що піддаються впливу негативних і позитивних факторів: майновий 
комплекс (підприємство) і об’єкт нерухомості.

Зазвичай, врахування різноманітних факторів при оцінці ефективності 
процесу створення (придбання) і розвитку цих майнових об’єктів розгля-
дають, як оцінку ефективності інвестиційного проекту (ІП) з урахуванням 
впливу цих факторів. Предметом оцінки впливу фактора війни на вартість 
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підприємства є визначення впливу фактора війни на вартість майна, що 
полягає в кількісній оцінці можливих ризиків втрат і збитків та кількісної 
оцінки можливості їх відшкодування.

Об’єктом оцінки фактора війни на вартість майна є заходи щодо по-
передження негативного впливу цього фактора на майно і заходи щодо 
усунення наслідків війни на господарську й іншу діяльність з використан-
ням цього майна.

Мета оцінки впливу фактора війни на вартість майнового об’єкта (під-
приємство, нерухомість) полягає у визначенні його впливу на той чи ін-
ший вид його вартості (ринкова, інвестиційна, страхова, заставна тощо). 

У контексті розглянутої проблеми оцінки впливу фактора війни на вар-
тість майна припускаємо, що «ззовні» задані обмеження по ряду еконо-
мічних вимог господарювання обумовлюють визначену галузь припусти-
мих інвестиційних рішень щодо можливих варіантів використання майна. 
Тільки в цій припустимій галузі є можливим вибір варіанта найкращого і 
найбільш ефективного його використання. Треба зазначити, що таке при-
пущення цілком збігається з установленими Міжнародними стандартами 
оцінки вартості майна: першим і основним етапом аналізу вибору можли-
вих варіантів найкращого і найбільш ефективного використання майна 
є аналіз законодавчих обмежень, у тому числі й в період збройного кон-
флікту.

Аналізуючи вплив війни на вартість майна (підприємства, нерухомо-
сті, інвестиційного проекту), необхідно виходити з діалектичної єдності 
двох методів регулювання економічних відносин: адміністративно-право-
вого й економічного.

Сформульоване вище поняття об’єкта оцінки впливу фактора війни на 
вартість майна можна уточнити з позиції визначення джерела й об’єкта 
впливу цього фактора (рис. 1). Так, при оцінці впливу фактора війни на 
вартість майнового комплексу – підприємства (інвестиційного проекту) – 
необхідно враховувати два зустрічних потоки цих факторів: від зовніш-
нього середовища і від господарської й іншої діяльності (рис. 2). 

Рис. 1. Оцінка впливу фактора війни на вартість майнового комплексу 
Джерело: складено автором 
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У той же час ця оцінка в структурі вартості тільки нерухомості, як пра-
вило, може бути обмежена врахуванням одного потоку факторів – від 
зовнішнього середовища (рис. 2).

Виходячи з представлених напрямків потоків факторів, обумовлених 
війною, що визначають джерело і реципієнт їхнього впливу, формується 
і процедура оцінки впливу цих факторів на вартість майна (рис. 1). 

Під факторами війни в контексті оцінки їхнього впливу на вартість 
майна (власність) розуміється сукупність факторів, що не є засобами 
праці, предметами споживання чи джерелами енергії і сировини, але 
здійснюють безпосередній вплив на ефективність, і корисність, і можли-
вість використання оцінюваного майнового об’єкта.

Чинники війни при оцінці майна необхідно розглядати як метаінфра-
структуру, що істотно впливає на цінність (вартість) майнового об’єкта. У 
свою чергу, метаінфраструктура, приймаючи вартісну (грошову) форму, 
визначає внесок сукупності факторів війни у вартість майнового об’єкта.

При цьому внесок економічної метаінфраструктури у вартість май-
нового об’єкта може бути як позитивним, так і негативним. Наприклад, 
підприємства, які виготовляють зброю, мають надприбутки, а підприєм-
ства, які знаходяться у зоні збройного конфлікту, припиняють свою ді-
яльність. 

Для визначення вартості майнового об’єкта з урахуванням впливу 
факторів війни необхідна їхня експертиза, що дозволяє конкретизувати 
основні параметри стану розглянутого об’єкта. 

Сукупність факторів війни, що впливають на вартість майнового 
об’єкта, аналізується як з позиції їх негативного, так і позитивного впли-
ву. З позиції негативного впливу експертиза повинна проводитися на ос-
нові аналізу збитків, втрат, недоотриманого зиску тощо.

При експертизі майнових об’єктів, особливо об’єктів нерухомості, по-
ряд з інвентаризацією й аналізом розглянутих вище негативних наслід-

Рис. 2. Оцінка впливу фактора війни на вартість нерухомості 
Джерело: складено автором 
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ків війни визначаються і характеристики сприятливих (позитивних) фак-
торів, що розглядаються як позитивний економічний і психосоціальний 
ефект, що може впливати істотною мірою на ринкову вартість об’єкта 
нерухомості. 

Сучасній Україні необхідна зважена, грамотна і послідовна економіч-
на політика з урахуванням фактора війни. При цьому основні заходи, 
насамперед, повинні бути спрямовані на забезпечення економічної без-
пеки підприємств та населення. 

Одним з напрямків такого забезпечення на сучасному етапі розвитку 
в умовах багаторічної економічної кризи може бути державне замовлен-
ня та податкові пільги для підприємств, які опинилися в складних умо-
вах функціонування.

Необхідне також розширення управлінських повноважень місцевих 
органів влади, як найбільш важливої ланки, що формує поточну еконо-
мічну політику окремих регіонів. Основний пріоритет повинен бути на-
даний не тільки усуненню наслідків війни, а повсюдному впровадженню 
на виробництвах сучасної техніки і технології (на основі інноваційного 
розвитку підприємств регіону). 

Крім того, держава повинна створити механізм, що гарантує як юри-
дичним, так і фізичним особам компенсацію збитку та втрат, який завда-
ється підприємствам та населенню від збройного конфлікту.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  СЬОГОДЕННЯ  ЩОДО  
ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Рекреація, як комплекс оздоровчих заходів, що здійснюються з ме-
тою покращення нормального самопочуття і працездатності людини, 
охоплює всі види відпочинку – санаторно- курортне лікування, туризм, 
аматорський спорт, рибальство тощо. Рекреаційні ресурси є необ-
хідною умовою повноцінного людського життя, основою відновлен-
ня її життєзабезпечення. Вказані ресурси зосереджуються фактично 
на всіх категоріях земель за основним цільовим призначенням.

Землі рекреаційного призначення – категорія земель, які за ос-
новним цільовим призначенням використовуються для організації від-
починку населення, туризму та проведення спортивних заходів. До зе-
мель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених 
зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально- 
туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, 
зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної 
культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних 
і наметових туристично- оздоровчих таборів, будинків рибалок і мис-
ливців, дитячих туристичних станцій та спортивних таборів, інших ана-
логічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будів-
ництва та спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації [1].

Таким чином, головними умовами рекреаційне землекористування 
є наявність на земельній ділянці природних рекреаційних властивос-
тей і придатність земельної ділянки для організації певного напряму 
(або комплексу напрямів) рекреаційної діяльності.

Використання, охорона і відтворення земель рекреаційного призна-
чення вкрай важлива та залишається актуальною, особливо в умовах 
складних трансформаційних процесів, що мали місце в Україні як до, 
так і після 2014 року, та загострилися сьогодні, в період широкомасш-
табного вторгнення Росії в Україну.

Курортні та рекреаційні території нашої країни становлять майже 
9,1 млн. га (близько 15% від усієї території). Загальна площа природно- 
заповідного фонду України становить 2,8 млн. га. Але вже на початку 
березня цього року на третині площ, які належать природно- заповідного 
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фонду України велись бойові дії. Вони охопили території 900 об’єктів 
природно- заповідного фонду площею 12406,6 кв. км (1,24 млн. га) [2].

Значних втрат зазнали і природоохоронні об’єкти – заповідники, 
національні парки, зоопарки. Так, на території тимчасово окупованої 
Херсонщини внаслідок військових і техногенних чинників комплексно 
зруйновані поверхнева та підземна гідросфера, природні ландшафти. 
На узбережжі Чорного та Азовського морів проводиться мінування уз-
бережжя, що в свою чергу, буде нести ще довго небезпеку використан-
ня цієї території. В пансіонатах та готелях розміщуються військові, де-
які просто зруйновані. Це пов’язано з тим, що бойові дії здійснюються 
переважно на природоохоронних територіях, внаслідок чого порушу-
ється їх функціонування і знищуються або пошкоджуються культурно- 
історичні пам’ятки, знижується біологічне розмаїття в регіоні.

Переміщення військової техніки противника, обстріли та бомбарду-
вання привели до лісових пожеж, які лише через погодні умови не на-
були катастрофічних масштабів. Крім того, у місцях бойових дій по-
стійно існує високий ризик виникнення нових пожеж. Гасіння пожеж 
в такий період, особливо на підконтрольних окупантам територіях 
буде неможливим. Пожежі можуть завдати непоправної шкоди екосис-
темам цих територій. Природні екосистеми страждають також через 
фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим 
транспортом. На вказаних територіях відбувається накопичення вели-
кої кількості ракет, боєприпасів, що не розірвалися. Це має загрозу 
як для життя людей, так і для навколишнього природного середовища, 
в т. ч. для земельних ресурсів, на багато років.

Особливу актуальність мають рекреаційні ресурси і для розвитку 
міст. Так, для збереження і піднесення капіталу здоров’я міського насе-
лення важливу функцію у складі земель міст відіграють ландшафтно- 
рекреаційні території. Ландшафтно- рекреаційний комплекс міського 
землекористування країни сягає 726 тис. га або 54% площі земель 
міст.

Згідно містобудівного законодавства вони включають приміські ліси, 
лісопарки, лісозахисні смуги, водоймища, зони відпочинку та курортні 
зони, землі сільськогосподарського використання, а разом з міськими 
парками, садами, скверами, бульварами, що входять до складу сель-
бищних територій міст, формують систему озеленення та оздоровчих 
зон.

Однією з проблем розвитку рекреаційного землекористування 
в містах до початку військових дій в Україні становило містобудівне 
освоєння, яке відбувалося за рахунок рекреаційних територій загаль-
ного користування чи зелених зон. Так, за даними таблиці 1., динаміка 
площі земель міст за 2005-2015 рр. в цілому зросла на 45,5 тис. га, 
а площа земель ландшафтно- рекреаційного комплексу збільшилася 
лише на 21,8 тис. га. Тобто, зростання за вказаний період стосува-
лося в основному площ забудованих земель, розмір яких збільшився 
на 26,5 тис. га.
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Територіям ландшафтно- рекреаційного комплексу, особливо їх моні-
торингу, притаманні особливості, пов’язані з необхідністю спостережень 
не лише за станом земельного фонду, а й здійснення оцінки екологічного 
стану земельних ресурсів щодо дотримання вимог екологічної безпеки. 
Екологічний механізм охорони ландшафтно- рекреаційного комплексу 
повинен включати: екологічний моніторинг; екологічно- правове забез-
печення функціонування землекористуванням; екологічний аудит [3].

Прибережні території водних об’єктів займаються для спорудження 
індивідуальних котеджів та оздоровчих закладів. Провадиться намив 
територій у заплавах річок. Значна шкода довкіллю спричиняється са-
мовільним будівництвом і зайняттям скверів, інших ділянок зелених на-
саджень для багатоповерхового будівництва. Норми законодавчих актів 
щодо заборони вирубування дерев у містах під забудову не виконують-
ся  [3].

Звичайно, будь-яка війна несе величезні екологічні загрози для на-
селення, але бойові дії в Україні можуть призвести до особливо ката-
строфічних наслідків для навколишнього середовища. В багатьох містах 
не функціонують очищувальні станції, виникають пожежі чи розриву сна-
рядів. Без електроенергії не працюють насоси, а шахта затоплюється 
разом із токсичними та радіоактивними відходами, які можуть проникати 
у ґрунтові води. Ця проблема була актуальною на Донбасі ще з 2014 
року, а зараз ситуація загострюється і в інших містах [4].

До початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну зали-
шалися й питання щодо оновлення інформацію щодо інвентариза-
ції та паспортизації зелених зон малих міст (в більшості з них це було 
зроблено ще в радянський період); розробки нових проектів розвитку 

Таблиця 1
Динаміка площі земель ландшафтно-рекреаційного комплексу  

за 2005-2015 роки, тис. га

№
з/п Види угідь

Площа за роками Зміна 
площі за 

2005-
2015 рр.

2005 2015

1 Ліси та інші лісовкриті площі 133,8 137,5 +3,7
2 Води 58,2 62,9 +4,7

3

Особливо охоронювані землі 
(природно-заповідний фонд, 
оздоровчого, рекреаційного, 
історико-культурного призна-

чення) 67,5 78,0 +10,5
4 Сільськогосподарські землі 386,1 398,2 +2,1

5 Землі відпочинку населення 
(ліси, парки, сади, сквери) 48,6 49,4 +0,8

6 Загальна площа міст 1296,4 1341,9 +45,5
Джерело:  [3]
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комплексних зелених зон міст; закріплення меж зелених насаджень. Для 
вирішення вищевказаних проблем необхідно розробити і затвердити 
Програми використання та охорони земель. Так, відповідно до розпоря-
дження № 1425 від 22 червня 2021 р. Київської міської державної адміні-
страції «Про схвалення проєкту Міської цільової програми використання 
та охорони земель міста Києва на 2022-2025 роки» така програма була 
схвалена, але, на жаль, військовий стан в країні не дає можливості її ре-
алізації.

Крім того, з початком війни багато аспектів природоохоронної ді-
яльності виявилися паралізованими. Природоохоронні органи й ор-
ганізації були змушені змінювати місця свого розташування, втратили 
значну частину приміщень, техніки, транспорту та інших матеріальних 
ресурсів. У ряді випадків російські військові знищують архіви на паперо-
вих та електронних носіях, у тому числі багаторічні дані спостережень 
за станом навколишнього середовища. Частина загубленої архівної ін-
формації так і не була відновлена. На частині територій не проводиться 
екологічний моніторинг взагалі, відсутня достовірна інформація про ха-
рактер пошкоджень підприємств, рекреаційних зон, тощо.
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ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В ПЕРІОД ВІЙНИ  
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Економічні кризи в країнах виникають досить часто. Всі вони мають 
різні передумови, тривалість, але сутність їх та наслідки досить схожі. 
За своєю сутністю економічна криза – це порушення рівноваги між по-
питом і пропозицією на товари та послуги, що спричиняє депресивний 
процес в економічній кон’юнктурі конкретної країни, регіональній еконо-
міці чи навіть світовій економіці [3, с. 224]. 

Сьогодні Україна опинилася в страшній ситуації військових подій, що 
були спричинені зовнішніми політичними загостреннями з боку країни 
агресора. Активні бойові дії, що велися і ведуться на українських тери-
торіях призвели до колосального знищення матеріально-технічної бази 
багатьох підприємств, соціальної та виробничої інфраструктури, житло-
вих будинків. Всі ці руйнування порушили баланс економічних зав’язків, 
існуючу логістику, призвело до дисбалансу між попитом та пропозицією 
на різних товарних та регіональних ринках. І все це сприяло загострен-
ню економічної кризи. 

Щоб визначити наслідки сьогоднішньої соціально-економічної кри-
зи, зятяжність якої є ще непередбачувана в Україні, розглянемо види 
економічних криз. По-перше, кризові явища в економіці відрізняються 
природою свого походження і тривалістю, а спільним є однотипність 
траєкторії: циклічний спіралеподібний розвиток. Будь-який характер 
проходження всіх економічних процесів обумовлює об’єктивність появи 
негативних тенденцій у їхньому розвитку.

По-друге, рівень захвату кризових явищ розрізняє проміжні, часткові, 
галузеві і структурні кризи. Проміжна криза перериває на певний час 
проходження будь-якого з соціально-економічних процесів. Наслідки та-
кої кризи менш глибокі й тривалі у порівняно з іншими кризами, і носять 
локальний характер.

Досить схожі характеристики  і наслідки часткової кризи, яка охоплює 
не всю економіку, а окремі її сфери (наприклад, криза пального). 

Галузева криза охоплює одну із галузей національного господарства 
(наприклад, відновлення та переоснащення металургійного комплексу).

Структурна криза – це наслідок порушення закону пропорційного 
розвитку суспільного виробництва. Вона проявляється, з одного боку, в 
міжгалузевих диспропорціях і товарному дисбалансі – з іншого (напри-
клад, енергетичний, продовольчий, сировинний тощо) [3, с.111-113].

Українська економіка та українське суспільство зараз увійшло в 
структурну кризу, основні наслідки якої ще тільки пониють проявлятися. 
Досить часто під час соціально-економічних потрясінь виникають психо-
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логічні кризи, що виявляються у вигляді стресу, який набуває масового 
характеру; це почуття непевності, паніки, страху за майбутнє, незадово-
леності роботою, правовою захищеністю та соціальним станом.

Вітчизняні експерти не беруться достеменно прогнозувати глибину 
економічної кризи Однозначно відповісти на це запитання зараз не змо-
же ніхто. Причина у тому, що вирішальний чинник у відповіді на нього 
– це тривалість війни. Залежно від того, як довго триватимуть активні 
бойові дії і коли вони закінчяться можна буде прогнозувати відновлення 
та розвиток економіки регіонів та й всієї країни в цілому [2]. Проте вже 
зрозумілі певні негативні наслідки.

1. Різке скорочення рівня ВВП. Війна – це завжди великі капіталови-
трати, що спричиняє високий дефіцит бюджету. Знищенні великі про-
мислові підприємства. Що займали високу частку у ВВП країни.

2. Зменшення людського капіталу. Сотні тисяч спеціалістів з різних 
напрямів покинули свої робочі місця та виїхали за кордон. Деякі тери-
торії практично зовсім залишилися без населення і ці території ще дов-
го не зможуть бути повернуті в повноцінний соціально-економічний та 
культурний процес розвитку країни.

3. Виникнення дефіциту продовольчих товарів. Велика частина те-
риторії країни, що завжди складала основу аграрного комплексу так і не 
була задіяна під час посівного сезону і не ведена в експлуатацію.

4. Зріс рівень безробіття із-за втрачених підприємств, що надавали 
робочі місця. А також збільшення біженців із окупованих регіонів в більш 
безпечні місця країни і вони складають конкуренцію на ринку праці для 
місцевих.

Отже, сучасна соціально-економічна криза в період війни має і мати-
ме досить тяжкі структурні соціально-економічні наслідки, але вже зараз 
ці наслідки потрібно передбачати та виробляти стратегічні напрями їх 
подолання. Та головне завдання всієї української та світової спільноти – 
побороти агресора і зупинити війну. 
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ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ  
РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

У сучасних умовах одним із важливих питань економічної науки зали-
шається проблема фінансової рівноваги підприємства. Науковці, праг-
нучи дійти до розгляду функціонування економіки та її законів, обумов-
люють дослідження щодо її рівноважного стану. Крім того, фінансова 
рівновага забезпечує ефективне та стійке функціонування підприємств, 
що є основною умовою для зростання ринкової вартості підприємства у 
майбутньому.

За переконанням Білик М. Д. [1, c. 228] фінансова рівновага підпри-
ємства характеризується як співвідношення величини формування та 
споживання фінансових ресурсів підприємства. На її думку, головною 
умовою підтримання фінансової стабільності є досягнення стану фінан-
сової рівноваги, оскільки при забезпеченні приросту власних фінансо-
вих ресурсів підвищується фінансова стійкість та зростає ринкова вар-
тість підприємства.

Л. А. Костирко вважає, що «фінансова рівновага» як економічна ка-
тегорія, за своїм змістом є ширше за категорію «фінансово-економічна 
стійкість». На її думку «...природа фінансово-економічної стійкості ви-
значена законами відтворення, тобто генерацією прибутку в нову вар-
тість підприємства. Як економічна категорія вона залежить від умов і 
перспектив зростання або зниження ефективності фінансово-економіч-
ної діяльності, тобто відображає не тільки стан дійсного потенціалу на 
даний момент часу, але і невикористані можливості» [2, с. 203]. Крім 
того, Костирко зазначає, що «...для кожного підприємства існує своя точ-
ка фінансової рівноваги, що визначається рівновагою характеристик лік-
відності, рентабельності, фінансової стійкості та ризику» [2, с. 198]. Тож 
Л. А. Костирко розглядає економічну категорію «фінансова рівновага» 
як інтегральну характеристику, яка охоплює ліквідність, платоспромож-
ність та ефективність діяльності підприємства.

Фінансова рівновага є таким співвідношенням власних і залучених 
коштів підприємства, при якому як старі, так і нові борги повністю пога-



74

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 
«Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду»

http://reicst.sgv.in.ua

шаються з власних коштів. Водночас якщо в майбутньому немає джере-
ла погашення нових боргів, встановлюються певні граничні умови вико-
ристання наявних власних коштів. 

Фінансова рівновага показує, чи зможе підприємство виконати свої 
зобов’язання вчасно, реалізувавши свої активи. Її порушення може спри-
чинити банкрутство підприємства, призвести до неплатоспроможності, 
втрати стратегічного потенціалу та може загрожувати його фінансовій 
безпеці. Очевидно, що підтримка механізму забезпечення фінансової 
рівноваги та зменшення ризику неплатежів потребують певного співвід-
ношення між ступенем ліквідності активів та можливістю повернення 
кредиторської заборгованості.

Задля забезпечення ефективності діяльності підприємства, за допо-
могою збалансування його фінансових потреб та ресурсів за часовим 
видом, Т. Л. Керанчук виділяє багатогранність питання, яке стосується 
визначення сутності фінансової рівноваги підприємства.

Згідно з думкою Т. Л. Керанчук, існують такі аспекти діяльності під-
приємства, які включає стан фінансової рівноваги [3, с. 112]: 

- забезпечення достатнього рівня стабільності фінансового стану; 
- забезпечення фінансової стійкості підприємства;
- забезпечення потреб в основному та оборотному капіталі; 
- забезпечення платоспроможності підприємства; 
- забезпечення ліквідності активів; 
- забезпечення мінімізації ризиків.
Так, можна виділити форми прояву забезпечення фінансової рівно-

ваги, зокрема її стан формується такими заходами фінансового менедж-
менту, як мінімізація ризиків, збалансоване фінансування інвестиційних 
та споживчих потреб, управління ліквідністю активів.

Також можна сказати, що формою прояву забезпечення рівноваги 
як економічної категорії є її стійкість. Поширеним в економічній науці є 
твердження таких авторів, як Лахтіонова Л. А., Амосов О. Ю., що фінан-
сова рівновага підприємства проявляється у підході до її оцінки через 
показники фінансової стійкості підприємства [4, с. 77; 5, с. 239;]. Саме 
тому можна стверджувати, що проявом недотримання фінансової рівно-
ваги є погіршення фінансової стійкості, яке є основним ризиком банкрут-
ства підприємства.

Фінансова стійкість залежить від стабільності економічного середови-
ща в якому функціонує підприємство та від результатів його діяльності, 
від дієвості реагування на зміни як внутрішніх, так і зовнішніх чинників.

Реалізація забезпечення фінансової рівноваги підприємства здійс-
нюється через фінансовий механізм, який являє собою сукупність форм 
і методів управління фінансовими ресурсами з метою створення сприят-
ливих умов для економічного розвитку підприємства.

Надійний рівень фінансової безпеки підприємства забезпечується 
досягненням механізму рівноваги між:

- вхідними та вихідними грошовими потоками;
- внутрішніми та зовнішніми джерелами формування фінансових ре-
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сурсів;
- джерелами та напрямками витрачання коштів;
- доходами та видатками підприємства;
- обсягом формування власних фінансових ресурсів та капіталізова-

ною часткою коштів.
Фінансовий механізм, який забезпечує фінансову рівновагу підпри-

ємства формується за допомогою багатьох процесів, які вирішують 
тактичні завдання чи визначають стратегічний розвиток підприємства. 
Водночас основними процесами є ті, які забезпечують стабільний роз-
виток підприємства та сприяють ефективному управлінню фінансами 
підприємства.

Визначення індикаторів стану підприємства за якого процес функціо-
нування, який характеризується дохідністю, ліквідністю та рентабельні-
стю, забезпечує достатній рівень рівноваги підприємства та фінансової 
безпеки є вирішальним фактором формування механізму фінансової 
рівноваги. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, 

Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. К.: КНЕУ, 2005. 592 с.
2. Костирко Л. А. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства: 

Монографія / Л. А. Костирко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. 336 с.
3. Керанчук Т. Л. Розробка стратегії досягнення фінансової рівноваги підпри-

ємства / Т. Л. Керанчук // Економічні проблеми невиробничої сфери : зб. наук. пр.  
Київ : КДТЕУ, 1998. С. 109–116.

4. Амосов О. Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних економічних 
умовах: теоретичний аспект. Проблеми економіки. 2011. № 4. С. 76–80.

5. Лахтіонова Л. А. Економічні категорії «фінансова рівновага», «фінансова 
стабільність» та «фінансова стійкість» в сучасному фінансовому аналізі підпри-
ємницької діяльності. Вісник Національного університету водного господар-
ства та природокористування. 2009. Вип. 4 (48). Секція Економіка. С. 230–243.



76

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 
«Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду»

http://reicst.sgv.in.ua

Близнюк В. В. 
д. e. н. завідувач відділу,старший науковий співробітник, 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»
м. Київ, Україна 
Яценко Л. Д.

головний консультант, Національний інститут стратегічних досліджень
м. Київ, Україна 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ

Модель соціально-економічного розвитку, що склалася в Україні до 
початку військової агресії, не забезпечувала повноцінної інклюзивності 
економічного розвитку, розвитку, ефективного використання трудового 
потенціалу та реалізації принципів соціальної справедливості. Струк-
турно деформована, диспропорційна, позбавлена власних стабільних 
рушіїв розвитку  вітчизняна економіка не здатна належним чином реагу-
вати як та кризові коливання, так і на звичні стимулятори економічного 
розвитку. Такий стан унеможливлює досягнення сталого і динамічного 
розвитку, створення сприятливих умов для гідної зайнятості та досяг-
нення високих стандартів життя без суттєвих змін структури економіки 
та застарілих засобів її регулювання. Війна, в наслідок якої руйнуються 
підприємства, транспортна і соціальна інфраструктура, логістика, від-
буваються масова міграція населення зумовлює нові ризики в соціаль-
но-економічній сфері та посилює наголоси на сформованих проблемах. 
В період воєнної агресії та в часи повоєнного відновлення пріоритетним 
завданням залишається - максимально раціональне використання ро-
бочої сили та забезпечення сприятливого рівня адаптивності працездат-
ного населення до змін на ринку праці, що потребує виважених рішень 
у цій сфері. 

Для підвищення зайнятості у воєнний час і період економічного від-
новлення вкрай важливим залишається питання щодо забезпечення 
мобільності робочої сили, що сприятиме зміцненню її адаптивності, кон-
курентоспроможності, а також підвищенню рівня її використання. Тру-
дова мобільність, що визначає якісну характеристику робочої сили, її 
потенційну здатність до зміни функцій у виробництві матеріальних і не-
матеріальних благ, готовність до професійно-кваліфікаційного зростан-
ня, освоєння нових професій, здатність адаптуватись в динамічних 
виробничих умовах має забезпечити спроможність функціонування 
підприємств, що знаходяться поза зоною бойових дій та переміщених 
з небезпечних територій. У повоєнний період необхідність мобільності 
робочої сили буде зумовлена перспективою структурної трансформа-
ції вітчизняної економіки, змінами регіональної спеціалізації у процесі 
повоєнної відбудови економіки та сучасними економічними умовами, 
коли технологічні процеси та вимоги ринку праці до функціональних 
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обов’язків працівників динамічно змінюються. У цьому контексті осо-
бливої актуальності набуває завдання щодо забезпечення професійної 
мобільності. Характеристиками професійної мобільності є: володіння 
системою узагальнених професійних прийомів та уміння їх ефективно 
застосовувати для виконання будь-яких завдань у суміжних галузях; ви-
сокий рівень узагальнених професійних знань; здатність фахівця швид-
ко адаптуватися до різноманітних змін у професійній сфері, нестандарт-
но мислити й професійно діяти; готовність до оперативного відбору й 
реалізації оптимальних способів виконання різноманітних завдань у 
межах своєї професії; здатність швидко освоювати нові види робіт, нові 
спеціальності, спроможність забезпечувати самовизначення, самореа-
лізацію в житті та професії через сформованість ключових компетенцій 
та ключових кваліфікацій і прагнення особистості змінити не тільки себе, 
а й своє професійне поле та життєве середовище [1,2,3,4,5].

Серед чинників, що стимулюють професійну мобільність, варто від-
значити науково-технічний прогрес, що прискорює процес виникнення 
нових професій, формування вимог до якісних характеристик та профе-
сійно-практичної підготовки конкурентоспроможного фахівця; зміна по-
треб, ціннісних орієнтирів, моральних якостей працівників; прагнення до 
свободи, самовдосконалення особистості, що базується на стабільних 
цінностях та потребі у самоорганізації, самовизначенні і саморозвиткові, 
здатності швидко адаптуватися до змін в соціумі завдяки грамотності, 
освіченості та сучасним професійним компетентностям. 

Важлива роль у формуванні професійної мобільності належить за-
кладам освіти усіх рівнів, професійної підготовки та перепідготовки, які 
повинні сформувати у своїх випускників не лише знання, вміння і навики 
фахового працівника, але й гарантувати здатність та готовність застосо-
вувати їх на практиці, виконуючи різні професійні функції. Внаслідок без-
перервних змін у науково-технічній сфері, виробництво потребує таких 
кваліфікованих кадрів, які здатні виконувати функції з новим змістом, 
саме воно є замовником освітніх послуг і висуває конкретні вимоги до 
потенційних працівників.

Орієнтиром, на який має бути спрямований освітньо-підготовчий 
процес, повинен бути випускник, адаптований до роботи в динамічному 
світі розвитку науки, техніки, технологій, зв’язків і відносин, здатний зна-
ходити рішення в будь-яких ситуаціях, зумовлених професійною діяль-
ністю. Відповідно до цього має змінитися і підхід до підготовки майбутніх 
кваліфікованих фахівців. 

На сьогодні передумовою гарантованого працевлаштування є якість 
здобутих кваліфікацій. Формування змісту освіти та професійної підго-
товки на компетентнісній основі відповідно до потреб економіки, про-
фесійних стандартів, вимог Національної рамки кваліфікацій, упрова-
дження внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти 
– завдання, які має вирішити кожен заклад освіти та професійної підго-
товки. 

Вирішення проблеми щодо підготовки компетентного, гнучкого, 
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досвідченого фахівця, що здатний досягати визначеної мети в динаміч-
ному середовищі, потребує реалізації ефективного методологічного ін-
струменту, яким є, на нашу думку, є компетентнісний підхід. Такий підхід 
передбачає перехід від інформації як предмету запам’ятовування до 
школи мислення, дії та розвитку здібностей особистості та забезпечує 
визначення більш повного, особистісно та соціально інтегрованого ре-
зультату освіти та професійної підготовки [6]. 

Забезпечення процесу підготовки фахівців неможливо без модерні-
зації освітнього середовища та сфери професійної підготовки, що за-
безпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість 
освітнього процесу для здобуття професійних кваліфікацій різними ка-
тегоріями населення із урахуванням гендерної рівності; створення різ-
норівневої якісної системи підготовки педагогів із залученням до освіт-
нього процесу висококваліфікованих працівників виробництва чи сфери 
послуг; запровадження мотиваційних механізмів стимулювання профе-
сійного розвитку педагогічного персоналу та нових підходів до органі-
зації освітнього процесу, сучасних форм і методів набуття кваліфікацій. 
Досить актуальною в цьому контексті стає оптимізація впровадження в 
освітньо-підготовчий процес інноваційних методів і засобів навчання за 
рахунок максимальної консолідації ресурсів освітньої організації, роз-
витку науково-методичної та матеріально-технічної бази, забезпечення 
нормативно-правового, інформаційно-статистичного та дидактичного 
супроводу.

Стимулювання розвитку державно-приватного партнерства у сфері 
освітньої та професійної підготовки в Україні сприятиме модернізації 
освітніх і виробничих технологій на основі об’єднання потенціалу дер-
жави з ресурсами приватного бізнесу; диверсифікації джерел фінан-
сування освіти усіх рівнів; покращення якості освітніх послуг закладів 
освіти на основі запровадження прогресивних практик співпраці бізнесу 
та системи освіти. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  
З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  

ВІДНОВЛЕННЯ У ПОВОЄННИХ УМОВАХ

Перші практики з розробки спеціальних стратегічних і програмних 
документів повоєнного економічного відновлення і реформування країн 
на основі об’єднання зусиль міжнародних учасників (урядів країн, орга-
нізацій тощо) були реалізовані після закінчення Першої світової війни в 
Австрії (на основі пропозицій економічної комісії під егідою Ліги Націй), 
Угорщині (подібна, але менш масштабна робота) і Туреччині (міжнарод-
на програма репатріації вигнаних етнічних греків після війни 1922 р.) [1]. 

Проте найбільш відомими і результативними прикладами колектив-
них зусиль післявоєнної реконструкції різних країн світу є діяльність між-
народних організацій після Другої світової війни – це робота Адміністра-
ції ООН з надання допомоги та відновлення в Європі і Китаї (1943-1946 
рр.), позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку Європі, План 
Маршалла для Західної Європи (1948-1951 рр.) та економічна допо-
мога Японії. План Маршалла виділяється з-поміж них як найуспішніша 
ініціатива, оскільки всі його цілі – зростання виробництва, розширення 
зовнішньої торгівлі, посилення внутрішньої фінансової стабільності, 
розвиток європейського економічного співробітництва – були досягнуті: 
інфляція, безробіття та дефіцит бюджету були значно знижені, ВВП кра-
їн-отримувачів допомоги збільшився на 35%, а внутрішньоєвропейська 
торгівля зросла на 80%; значною мірою цей успіх пояснюється саме гли-
боким реформуванням економік цих країн.

Хоча військові конфлікти між країнами відрізняються за тривалістю 
та інтенсивністю, їх вплив у більшості випадків є майже однаково руйнів-
ним для усіх складових економічного потенціалу країни, у т.ч. її фізично-
го, людського та соціального капіталу через такі наслідки як:

– значне погіршення макроекономічних показників: падіння обсягів 
ВВП, іноді значно нижче довоєнного рівня; зростання бюджетного де-
фіциту через високі воєнні витрати та соціальні видатки порівняно з мі-
зерними надходженнями у воєнний час; зростання інфляції за рахунок 
фінансування війни шляхом друкування грошей; виведення з країни ін-
вестованих капіталів і припинення нових інвестицій тощо;

– скорочення або припинення діяльності на рівні мікроекономіки: різ-
ке зниження обсягів виробництва; фактичне припинення певних видів 
економічної діяльності, особливо у сфері надання послуг; збільшення 
обсягів заборгованості та неплатежів суб’єктів господарювання; скоро-
чення обсягів чи припинення експорту за окремими напрямами та вида-
ми товарів зовнішньої торгівлі; порушення ланцюжків постачання і ло-
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гістичних механізмів через руйнування інфраструктури (транспортної, 
енергетичної, телекомунікаційної, складського господарства, житлового 
фонду);

– вагоме погіршення показників людського розвитку та безпеки лю-
дини: скорочення показників очікуваної тривалості життя, зростання 
смертності, погіршення діяльності державних і приватних систем охоро-
ни здоров’я та освіти; внутрішнє переміщення населення та еміграція, 
що спричиняють відтік робочої сили та інтелектуального капіталу нації; 
різке збільшення кількості людей, які потребують соціальної допомоги 
(інвалідів, людей похилого віку, дітей, внутрішньо переміщених осіб та 
ветеранів війни) тощо [2].

Попри схожість негативного впливу війн на економічні показники кра-
їн, кожна така ситуація відрізняється за причинами виникнення конфлік-
ту та способом його вирішення, ступенем припинення бойових дій на 
території країни, вихідними економічними умовами та рівнем розвитку 
країни, ступенем міжнародної політичної та економічної підтримки про-
цесу врегулювання, зацікавленістю міжнародних донорських організа-
цій у країні. Тому післявоєнна ситуація у кожній країні є унікальною, як і 
стратегії та програми їх повоєнного економічного відновлення.

Фахівцями з Програми розвитку ООН виявлено, що у період воєн-
них конфліктів та після їх завершення у країнах зазвичай паралельно з 
«офіційною» економікою існують й інші її типи, безпосередньо пов’язані 
з воєнними діями. Тобто, економічну діяльність у воєнний період можна 
розрізнити за видами діяльності, які допомагають вести війну, отримува-
ти від неї прибуток або просто пережити її  [3]. Це розрізнення у практиці 
конкретної країни важливе як для розуміння поточної економічної ситу-
ації, так і для вироблення напрямів та механізмів протидії зазначеним 
видам діяльності з метою ефективного повоєнного відновлення «нор-
мальної» економічної системи. Військову економіку у період воєнних дій 
можна розділити на «бойову», «тіньову» та «економіку, що допомагає 
справлятися»: 

– «бойова» економіка створює прибутки для підтримки та фінансу-
вання конфлікту, наприклад, за допомогою вимагання та примусової 
праці;

– «тіньова» (підпільна, неформальна або паралельна) економіка 
знаходиться поза контролем і регулюванням держави і її обсяг може 
значно зростати під час воєнного конфлікту через високий рівень коруп-
ції та порушення недоторканості кордонів;

– «економіка, що допомагає виживати» відноситься до економічної 
діяльності цивільного населення, яке намагається вижити та впоратися 
з конфліктом і може перетинатися з цілком кримінальною діяльністю.

Як зазначають фахівці, часто «бойова» та «тіньова» економіка про-
довжують функціонувати і після завершення конфлікту, підриваючи мир 
та перешкоджаючи відновленню і розвитку, оскільки суб’єкти, які отри-
мують прибуток від цих економік (як владні еліти, так і звичайні грома-
дяни, які навчилися виживати у воєнний час), зацікавлені в їх підтримці. 
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Це актуалізує завдання державних органів із забезпечення участі усіх 
суспільних та соціально-економічних груп країни у спільному процесі 
вироблення політики повоєнного економічного відновлення для забез-
печення високого рівня легітимності розроблених стратегій і планів.

Пріоритети державної політики зміщуються по мірі нарощування або 
затухання воєнного конфлікту – від надання гуманітарної допомоги (у 
гострій фазі конфлікту) до відновлення базових соціально-економічних 
параметрів (у фазі стабілізації конфлікту, або при звільненні частини те-
риторії країни чи досягненні довготривалого перемир’я) та до втілення 
заходів, спрямованих на довгостроковий, сталий та інклюзивний соці-
ально-економічний розвиток (у фазі завершення конфлікту та досягнен-
ня стійкого миру).

Загальною метою реформування економіки є підвищення ефектив-
ності використання економічного потенціалу, зростання конкурентоспро-
можності, посилення здатності адаптуватися до змінних зовнішніх умов 
глобального середовища та сформування нових драйверів зростання. 
Практично це означає усунення перешкод у діяльності виробників това-
рів і послуг через зменшення їх витрат (на оплату праці, оподаткування, 
логістику і постачання, отримання необхідного фінансування,  придбан-
ня ресурсів, модернізацію і нові технології тощо), і стимулювання, таким 
чином, до підвищення продуктивності, інвестицій та зайнятості.

Щодо здійснення структурних реформ у період повоєнного віднов-
лення варто відзначити, що вони є невід’ємною частиною процесу вста-
новлення стабільного і довготривалого миру, враховуючи наступні поло-
ження [4]:

– проведення структурних реформ в економіці не можна відклада-
ти, оскільки доконфліктна економічна структура часто виступає одним з 
чинників самого воєнного конфлікту або обтяжує його перебіг, а поточна 
економічна структура у період війни також може бути сильно викривле-
на в результаті воєнних дій;

– структурні реформи в постконфліктний період повинні забезпечити 
нову конфігурацію економічних інститутів шляхом досягнення згоди між 
державою і суспільством щодо їх взаємних ролей і відповідальності;

– найважливішими цільовими орієнтирами структурних реформ є 
збільшення зайнятості, заохоченні інвестицій у виробництво, пом’як-
шення ризиків для інвесторів та підприємців, зменшенні нерівності між 
різними соціальними групами.

Необхідно зазначити, що період післявоєнного відновлення і розбу-
дови країни є, з одного боку, надзвичайно складним для вироблення 
державної політики структурного реформування через необхідність 
термінового вирішення великої кількості різноманітних завдань, однак, 
з іншого, значні, а інколи – докорінні, зміни у життєдіяльності суспіль-
ства, які відбуваються внаслідок воєнних дій, створюють умови, коли 
можливе практичне впровадження навіть радикальних структурних ре-
форм і реалізація інституційного і технологічного «скачка» національної 
економіки. Не в останню чергу це базується на сподіваннях населення 
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і суб’єктів господарювання на серйозне оновлення соціально-економіч-
них і суспільно-політичних засад функціонування країни. Таким чином 
національні та регіональні органи влади отримують своєрідний «ман-
дат» на впровадження реформ, які не лише відновлять довоєнний стан 
справ, а виведуть державу на новий рівень розвитку і закладуть тверді 
основи подальшого процвітання. 
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ПРИНЦИПИ ЗЕЛЕНОЇ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ 
УКРАЇНИ

Хоча війна триває, але вже зараз необхідно скласти план відбудови 
країни. Очевидно, що різні регіони будуть мати різні потреби в рекон-
струкції. Однак на державному рівні, основні принципи повоєнного жит-
тя будуть для всіх однакові.

Є очевидним те, що процес відбудови триватиме не один місяць. 
Варто зосередитись на основних принципах для зеленої післявоєнної 
відбудови, які б забезпечили сталий розвиток економіки та громад за-
пропоновані спільнотою «Екодія» [1]:

1. Сталі та системні рішення
2. Прозорість, участь громад та громадськості у прийнятті рішень
3. Використання найкращих доступних технологій та практик
4. Стійкий та сталий розвиток міст та регіонів
5. Декарбонізація і децентралізація енергетики
6. Розвиток стійких та децентралізованих агропродовольчих систем
7. Забезпечення збереження екосистем та природного багатства 

України.
 Почнемо з першого принципу «Сталі та системні рішення». В моє-

му розумінні це означає, що всі термінові рішення, які прийматимуться 
мають бути підкріпленою часткою одного великого плану. Це вплине на 
те, що держава функціонуватиме як один складний механізм і деталі, які 
входитимуть до неї підходитимуть та сприятимуть швидкому її розвитку. 
В приклад хочеться навести всім відомі «хрущівки», які будувалися для 
тимчасового використання але чомусь все ще функціонують. Нам по-
трібно будувати не тимчасові споруди, а одразу такі які стоятимуть довго 
та будуть якісними та екологічними.

 Наступний принцип звучить як «Прозорість, участь громад і громад-
ськості у прийнятті рішень». Одними з підвалин демократії є прозорість 
та відкритість врядування задля ефективного контролю громадськістю, 
до яких прагнула Україна до початку повномасштабного вторгнення 
ворога [1]. Як громадянка України можу зазначити, що за останні роки 
наша держава стала дуже цифорованізованою, завдяки чому з’явилися 
додатки та сайти в яких кожен громадянин має можливість спостерігати 
за діями влади та вносити свою пропозиції, щодо покращення життя у 
країні.

 Третім принципом являється «Використання найкращих доступних 
технологій та практик». Немає сенсу відбудовувати нову країну за ста-
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рим зразком та по застарілим стандартам. Потрібно при відбудові вико-
ристовувати тільки самі сучасні технології, що існують на цей момент, з 
дотриманням усіх екологічних стандартів. Цей принцип запорука того, 
що нова Україна буде країною майбутнього, яка стимулюватиме своїх 
громадян лише до руху вперед.

 Четвертий принцип це «Стійкий та сталий розвиток міст та регіо-
нів». Відбудова це шанс зробити міста максимально комфортними для 
жителів, це приваблюватиме до міста більше людей які б хотіли жити у 
сучасному, технологізованому, екологічному місті.

 Наступний принцип «Декарбонізація і децентралізація енергетики». 
Потрібно знижувати відсоток використання в енергетиці викопного пали-
ва. Як повідомлялося, Україна відповідно до НВВ2 має до 2030 року ско-
ротити викиди парникових газів на 65% від рівня 1990 року, а до 2060-го 
- досягти кліматичної нейтральності. Такі цілі поставлено й затверджено 
постановою Кабміну від 30 липня 2021 року [2].

 Далі, «Розвиток стійких та децентралізованих агропродовольчих 
систем». Наразі в Україні діють сільськогосподарські кооперативи, мета 
цього принципу це їх розформування, щоб було багато маленьких окре-
мо діючих угідь, що зробить АПК більш гнучким та стійким до ризиків.

 Лишився останній принцип «Забезпечення збереження екосистем 
та природного багатства України». Безперечно військові дії на території 
України нанесли значної шкоди природі. І ціллю держави має бути ак-
тивне відновлення еко зон задля добробуту її громадян.

 Не дивлячись на те, що війна й досі триває, ми маємо вже починати 
будувати план по її відновленню. Даний план має бути побудований на 
основі самих нових та сучасних технологій, він має враховувати, те що 
до 2060 року Україна має набути карбонового нейтралітету і головне те, 
що нові будівлі мають бути стійкими та побудованими з урахуванням 
усіх подій. Міста ж мають відновлюватися таким чином, щоб бути макси-
мально комфортними для громадян. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ ВІЙНИ  
ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Війна в Україні є людською трагедією для народу України, але її еко-
номічні наслідки є глобальними. Війна в Україні не лише змінила євро-
пейську політику безпеки – вона також має глобальні наслідки, які мо-
жуть спричинити нові загрози безпеці.

З самого початку Організація Об’єднаних Націй активно брала участь 
у наданні гуманітарної підтримки людям в Україні, які платять найвищу 
ціну, а також країнам, які приймають кризу біженців у Європі. Менше 
уваги приділялося глобальному впливу війни щодо зростання бідності, 
голоду та соціальних заворушень. Війна нагнітає тривимірну кризу: про-
довольчу, енергетичну та фінансову – яка б’є найбільш вразливі верстви 
людей, країн і економік світу. Все це відбувається в той час, коли країни, 
що розвиваються, все ще борються з низкою викликів, які не створені 
ними – пандемією COVID–19, зміною клімату та відсутністю доступу до 
адекватних ресурсів для фінансування відновлення в контексті постій-
ної та зростаючої нерівності [2].

Війна в Україні спричиняє перебої в торгівлі та інвестиціях у всьому 
світі, зачіпаючи автовиробників у Європі, готельєрів у Грузії та на Маль-
дівах, а також впливає на споживачів їжі та палива в усьому світі. Жодна 
країна, регіон чи галузь не залишилися без впливу війни.

Можливість продовольчої кризи є найбільш тривожною проблемою. 
Ціни на пшеницю та інше зерно вже зросли. У 2019 році на Росію та 
Україну разом припало 25 відсотків світового експорту пшениці та 14 
відсотків відвантажень кукурудзи.

Збої в глобальних і регіональних ланцюгах поставок спричинили де-
фіцит сировини та підвищення цін. Україна є ключовим постачальником 
вхідних матеріалів, включаючи кабелі запалювання для автомобілів, 
неоновий газ для напівпровідників і залізну руду для сталеливарних 
заводів. Компанії, що виробляють транспортне обладнання, машини, 
електроніку та продукти харчування, особливо залежать від російських 
металів, хімікатів, добрив та інших товарів [3].

Сьогоднішня географія театру бойових дій чітко розмежувала най-
більш гарячі місця, з яких наші захисники щодня випалюють ворогів, та 
тилові громади, які приймають тисячі біженців, формують волонтерські 
штаби та відновлюють роботу бізнесу [1].

Поступово український бізнес повертається до життя. Сотні підпри-
ємств відновлюють роботу і держава цьому сприяє. Частина підпри-
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ємств сьогодні отримала достатньо великі державні оборонні замовлен-
ня та працюють у три зміни лише на перемогу. Стабілізувати ситуацію на 
українському ринку вже допомагає Міністерство економіки України. Зо-
крема, за підтримки Мінцифри та проекту Дія. Бізнес компанія Prozorro. 
Продажі запустила платформу цифрової взаємодії для допомоги рело-
кації бізнесу.

Основним кроком до відновлення країни є оперативна дерегуляція та 
оновлення державної політики у податковій та митній сферах. Дерегуля-
ція є універсальним інструментом, адже не вартує для держави нічого. 
Суттєве зменшення адміністративного та податкового навантаження на 
бізнес дозволяє залишати більше коштів в обороті та мати ресурс на 
подолання викликів, які зараз виникають [1].

Отже, не зважаючи на те, що війна продовжується, вже зараз ви-
никла необхідність планувати відновлення України. Очевидно, що різні 
регіони матимуть різні потреби для відбудови. Проте, на загальнодер-
жавному рівні основні засади повоєнного життя мають бути спільними 
для всіх.

Перед Україною стоять масштабні та важливі задачі: відновлення 
критичної інфраструктури, забезпечення енергетичної безпеки країни, 
вже прискорена подальша імплементація законодавства ЄС боротьба зі 
зміною клімату та адаптація до неї тощо. Для того, щоб це забезпечити, 
уся нова інфраструктура має сприяти відмові від викопного палива, а 
відновлення міст, сільських територій та їхніх громад має відбуватися з 
врахуванням соціальних, економічних та екологічних факторів. 
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СУКУПНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО  
ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ПОРТФЕЛЬ КОМПАНІЇ  

З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

До структури активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) застосо-
вується низка законодавчих обмежень, особливо до відкритих ІСІ. Якщо 
компанія з управління активами (КУА) бажає залучити кошти потенцій-
них вкладників, вона має утворити або диверсифікований, або спеціа-
лізований пайовий фонд. У вітчизняних дослідженнях функціонування 
ІСІ розглядається, в першу чергу, інвестиційний портфель ІСІ як такого: 
тобто сукупність певних активів з певною структурою, що відповідають 
законодавчим вимогам конкретного типу ІСІ. Вітчизняними науковцями 
виділяються конкретні етапи формування портфелю ІСІ [1, с. 174]. З ін-
шого боку, майже зовсім відсутні дослідження, які розглядали б інвести-
ційний портфель як сукупність інститутів спільного інвестування на рівні 
компанії з управління активами.

Такий підхід до формування інвестиційного портфеля може мати низ-
ку переваг перед формуванням портфеля для окремого ІСІ. По-перше, 
цей підхід є більш клієнтоорієнтованим, або «інвестороцентричним». 
Наприклад, компанія з управління активами може сформувати відкритий 
диверсифікований ІСІ, що матиме вигляд збалансованого портфеля, до 
якого входитимуть різні класи активів, такі як акції, облігації, банківські 
метали.  Проте алокація цих активів має залишатись відносно сталою 
в часі, аби відповідати задекларованій меті фонду. Тобто інвестор роз-
глядатиме даний фонд лише в контексті «придбавати» у випадку, якщо 
він збігається з його інвестиційними вподобаннями або толерантності 
до ризику, або «не придбавати» інвестиційні сертифікати цього фонду у 
випадку, якщо є невідповідність щодо одного з критеріїв. З іншого боку, 
компанія з управління активами, за наявності достатнього рівня почат-
кового капіталу, може сформувати декілька відкритих спеціалізованих 
інвестиційних фондів – спеціалізований фонд акцій, спеціалізований 
фонд облігацій й т.д. Якщо КУА встановить початкову ціну інвестиційних 
сертифікатів у 500 грн, інвестор з початковим інвестиційним капіталом 
в 5000 грн матиме змогу сформувати як агресивний (більшість капіталу 
розміщено в інвестиційні сертифікати спеціалізованого фонду акцій), як 
збалансований (рівномірний розподіл капіталу між фондами), так і па-
сивний (більшість капіталу розміщено в менш ризикові фонди по типу 
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фондів облігацій або фондів грошових коштів) інвестиційний портфель 
з 10 інвестиційних сертифікатів. При цьому, в сукупності ці фонди ре-
презентуватимуть той ж самий список цінних паперів емітентів, як і у 
випадку, якщо це був би лише один фонд. А інвестори-власники інвес-
тиційних сертифікатів матимуть більшу свободу щодо алокації класів 
активів в своєму портфелі, що складається виключно з інвестиційних 
сертифікатів. По-друге, це розширює свободу й самої компанії з управ-
ління активами, так як до спеціалізованих фондів застосовується менше 
обмежень в межах певного класу активів. Крім того, доступними стають і 
нові класи активів – наприклад, цінні папері іноземних біржових фондів. 
Тобто, КУА може створити окремий спеціалізований фонд, куди входи-
тимуть лише цінні папери біржових індексних фондів.

Проте застосування нового підходу потребує попередніх досліджень 
у зв’язку з відносно незначною увагою, яку було приділено цьому пи-
танню на даний момент часу. Необхідно дослідити етапи формування 
інвестиційного портфелю КУА як сукупності ІСІ, оскільки, вочевидь, вони 
відрізняються від етапів формування окремого інвестиційного портфе-
лю. Практичне моделювання сформованої сукупності ІСІ дозволить ви-
значити доцільність підходу, виявити переваги та недоліки для КУА та 
інвесторів у порівнянні з традиційним підходом, визначити шляхи по-
дальшої оптимізації процесу формування такого портфелю та його по-
дальшого управління. 

Щодо управління особливо варто зауважити, що у деяких вітчизняних 
дослідженнях окремі ІСІ розглядаються як реалізація окремих інвести-
ційних стратегій, та зазначається, що інвестор, обираючи декілька фон-
дів, диверсифікує вкладення за стратегіями,  тим самим забезпечуючи 
собі додаткове страхування ризиків [2]. При цьому, питання того як саме 
впливає на продуктивність портфеля комбінація тих чи інших стратегій 
залишається малодослідженою, особливо з урахуванням двосуб’єктно-
сті управління такого портфеля (перший суб’єкт – компанія з управління 
активами, яка на професійному рівні приймає рішення щодо управлін-
ня інвестиційним портфелем кожного ІСІ та портфеля як сукупності ІСІ, 
та інвестора – вкладника коштів у сукупності фондів, який приймає рі-
шення щодо алокації інвестиційних сертифікатів тих чи інших фондів у 
своєму інвестиційному портфелі). Крім того, у зв’язку з трансформаці-
єю фінансового сектору України та вектору євроінтеграції, дослідження 
зарубіжної практики в контексті виявлення можливого застосування у 
вітчизняному інвестиційному середовищі є також нагальним питанням. 

Про необхідність досліджень в напряму підвищення інвестиційної 
привабливості відкритих ІСІ також свідчить поточний стан таких ІСІ, а 
саме: станом на 3 кв. 2021 р. за даними Української асоціації інвестицій-
ного бізнесу, в Україні діють 7 відкритих диверсифікованих та 10 відкри-
тих спеціалізованих ІСІ, посеред загальної кількості у 1624 ІСІ, тоді як у 
Європі кількість відкритих фондів (UCITS funds) складає 34615 фондів 
та дорівнює 53% серед загальної кількості фондів [3]. 

Таким чином, дослідження кожного з вищеокреслених питань дозво-
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лить сформувати теоретичне підґрунтя для підвищення інвестиційної 
привабливості відкритих ІСІ, оскільки саме відкриті інвестиційні фонди 
дозволяють залучити найбільш широке коло інвесторів, що особливо 
актуально в умовах економіки України, де значна кількість заощаджень 
домогосподарств все ще знаходиться на банківських депозитах та влас-
них збережень на поточних рахунках або готівкою, що становить собою 
значний незадіяний інвестиційний ресурс та потенційне додаткове дже-
рело прибутку або примноження капіталу для домогосподарств. 
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ВПЛИВ СКАСУВАННЯ ВВІЗНИХ МИТ ТА ТАРИФНИХ 
КВОТ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Національна економіка є високо експортоорієнтованою – близько 
50% ВВП України формується за рахунок надходжень від експортних 
операцій [1]. Ускладнення доступу до традиційних ринків збуту вітчиз-
няної продукції, чутливість до зміни кон’юнктури на світових ринках си-
ровинних товарів (які формують основу українського експорту), а також 
посилення міжнародної конкуренції в умовах глобальних викликів та за-
гроз актуалізує потребу в розробці та реалізації нових ефективних меха-
нізмів стимулювання розвитку експортного потенціалу України.

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі України з ЄС (далі 
– ПВЗВТ) почала функціонувати з 1 січня 2016 року в режимі поетапної 
реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – УА) 
[2]. Європейська сторона, починаючи з 2014 року, розпочала спрощення 
особливостей застосування митних режимів для більшості українських 
товарів через надання автономних торговельних преференцій, зокрема 
скасування ввізних мит на частини промислових товарів, сільськогоспо-
дарської та харчової продукції. Від початку створення ЗВТ наша країна 
також розпочала процес відміни ввізних мит на імпорт із ЄС окремих то-
варів, встановлення безмитних тарифних квот та поетапного зниження 
ввізних мит для чутливих товарних груп протягом перехідного періоду. 
Кроки щодо лібералізації зовнішньої торгівлі та практичної реалізації 
програмних документів синхронізовано здійснюються обома сторонами

У регіональному вимірі за результатами 2019 року 15 регіонів Украї-
ни показали зростання експорту товарів до країн ЄС, хоча найбільший 
позитивний внесок спостерігався у м. Києві, Львівській, Черкаській, Кіро-
воградській, Сумській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Війна Росії проти України має значний негативний вплив на міжна-
родну торгівлю нашої країни, від якої сильно залежить стан експортоорі-
єнтованої української економіки [3].

За даними Міністерства економіки України, у березні 2022 року 
експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – понад утричі. 
Особливо постраждав експорт сільськогосподарської та металургійної 
продукції (зернові, соняшникова олія, чорні метали, залізна руда – то-
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рік разом близько 60% або $40,5 млрд) через пошкодження виробничих 
потужностей та критичної інфраструктури, зупинку окремих виробництв, 
а також блокаду Росією українських морських портів, через які традицій-
но постачалася значна частина сільськогосподарської та металургійної 
продукції на зовнішні ринки.

Блокада морських портів, розрив виробничих та логістичних лан-
цюжків та значне зростання логістичних витрат на сьогодні стали одні-
єю з найбільших проблем для експорту України. Налагодження нових 
логістичних маршрутів із залученням залізничного та автомобільного, 
внутрішнього водного транспорту дозволяє частково переорієнтувати 
потоки експорту. 

Важливим напрямком підтримки експорту є розширення доступу для 
українських товарів і послуг на ринках основних торговельних партнерів 
України, зниження бар’єрів торгівлі, спрощення митних процедур і фор-
мальностей під час перетину кордону. З цією метою Європейська комі-
сія підготувала проєкт рішення про повний безмитний доступ на ринок 
ЄС для усіх товарів з України на один рік, скасувавши усі митні збори та 
квоти, які все ще залишалися в рамках торговельної угоди ПВЗВТ з ЄС 
(частка ЄС в експорті товарів України була 39,4% у 2021 році або $26,8 
млрд) [4]. Зокрема, Єврокомісія пропонує:

- Обнулити усі митні ставки та призупинити застосування тарифних 
квот для усіх сільськогосподарських товарів з України. 

Тобто ЄС тимчасово скасує усі тарифні квоти для 36-ти груп сільсько-
господарських товарів з України. Це буде вигідно передусім для експор-
ту товарів тих тарифних квот, які зазвичай повністю або майже повністю 
вичерпувалися Україною. 

Розмір цих квот є надто низьким із погляду сучасного експортного та 
виробничого потенціалу українського агросектору, і експорт до ЄС ча-
сто здійснюється понад тарифну квоту, але вже зі сплатою ввізних мит 
ЄС. Вони є досить високими, зокрема для продуктів переробки овочів та 
фруктів, меду, цукру та цукрових кондитерських виробів тощо. 

Наприклад, для меду ввізне мито ЄС у межах квоти становить 0%, а 
понад квоту – 17,3%, для яблучного соку – 18%, оброблених томатів – 
14,4% [5]. Загалом товарні групи, які відчують значні торговельні префе-
ренції після скасування митних і квотних обмежень ЄС: мед; оброблені 
томати; яблучний та виноградний соки; ячмінна крупа, оброблене зерно 
та борошно; цукор; крохмаль; оброблений крохмаль; яйця; м’ясо птиці; 
продукти переробки солоду та крохмалю; оброблена продукція із зер-
нових. 

На сьогодні особливо важливо, що збільшується доступ до ЄС для 
українських сільськогосподарських товарів із вищим рівнем переробки 
(наприклад, соки, оброблений крохмаль, оброблене зерно, борошно), 
які легше транспортувати до ЄС, враховуючи транспортні та логістичні 
обмеження.  

Завдяки скасуванню ввізних мит і тарифних квот в український бізнес 
в перспективі матиме змогу збільшити експорт товарів з високою дода-
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ною вартістю [6]. Йдеться, в першу чергу, про борошно, зерно, молочну 
продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукуру-
дзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари Україна тради-
ційно експортує до Великої Британії.

Таким чином, це не лише сприятиме розвитку українського виробни-
цтва, але й збільшить надходження валютної виручки, зміцнить еконо-
міку України. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ДИНАМІКИ ФОНДОВИХ РИНКІВ  
У КРИЗОВИХ УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ  

ВИКЛИКІВ

Сьогоденні випробування, які ставить сучасний світ перед фінансови-
ми системами різних країн та світу, пов’язані з великою кількістю загроз, 
що в свою чергу потребують швидкої трансформації та зміни державної 
політики з першочерговим урахуванням економічних інтересів держав в 
межах власного суверенітету. Адже беззаперечним є той факт, що саме 
стабільне існування фінансових ринків є важливим підґрунтям забезпе-
чення стабільності національних фінансових систем та їх стабілізація  у 
період після кризи. Стабільна й ефективна фінансова система, якій до-
віряють громадяни і бізнес, – необхідна умова для розвитку економіки. 

Початок року видався для фондового ринку США непростим: станом 
на 25 січня падіння S&P500 склало 8,5%, NASDAQ 100 втратив 13%, 
промисловий Dow Jones втратив 5%. Однією з головних причин знижен-
ня котирувань акцій та індексів можна назвати ротацію інвесторів з ак-
цій Growth у акції Value. У циклі зростання інфляції та невідворотного 
підвищення облікових ставок більшість прагне входити з інвестиціями у 
циклічні та Value компанії. Таким чином, початок року пройшов під пра-
пором stock picking — вибору окремих акцій, а не інвестування у широ-
кий ринок [1]. 

Європейський фондовий ринок втратив майже 7 мільярдів доларів 
на тлі війни в Україні. На думку стратегів Bank of America Corp., війна в 
Україні змушує інвесторів як ніколи виходити з європейських акцій на тлі 
зростання інфляційних ризиків. За тиждень, до 2 березня, європейські 
акції мали найбільший відтік у 6,7 мільярдів доларів. Зазначається, що 
війна в Україні передбачає великий “інфляційний шок”, оскільки ціни на 
сировину зростають. Ключовий фондовий індекс Європи Stoxx Europe 
600 впав вже на 13% від свого піку у січні. Інвестори також намагалися 
вийти з глобальних фінансових акцій, які мали найбільший щотижневий 
відтік [2].

До війни було багато дискусій про те, чи є фондовий ринок в Укра-
їні чи його немає. Цифри на кінець 2021 року свідчать, що все-таки є, 
хоча йому катастрофічно не вистачає як інструментів, так й інвесторів. 
Український фондовий ринок на кінець 2021 року в цифрах майже 4 млн 
відкритих рахунків власників цінних паперів. Загальний обсяг торгів на 
ринках капіталу становив 1,10 трлн грн. Проте, звісно, порівняно з єв-
ропейськими країнами Україні є куди рости. Як не дивно, “ковідні” роки 
заклали початок розвитку фондового ринку в Україні. Наприклад, у 2021 
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році українські емітенти випустили облігацій на 12 млрд грн, і ці облігації 
користувалися попитом через низьку дохідність ОВДП. Через війну зу-
пинено обіг усіх цінних паперів, крім військових ОВДП [3]. 

Введення воєнного стану в Україні викликало суттєве зниження бір-
жової активності, на період дії якого дозволена торгівля виключно вій-
ськовими ОВДП (лише 8 з 388 випусків ЦП). Корпоративні емітенти не 
мають змоги виплачувати доходи за своїми борговими цінними папе-
рами. Вітчизняні емітенти зазнають збитків, тому їхні акції втрачають 
вартість. У травні 2022 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 0,9 
млрд. грн. (10% рівня аналогічного періоду 2021 року та 104% рівня квіт-
ня 2022 року). Впродовж січня-травня 2022 р. загальний обсяг торгів на 
ПФТС склав 50,6 млрд. грн. або 49% від загального обсягу торгів органі-
заторів торгів цінними паперами в Україні [4]. 

Рис. 1. Динаміка світових та вітчизняного фондових індексів   
за січень-березень 2022 р. 

Джерело: [5]

Але незважаючи на існуючі складнощі, фінансова система України на 
сьогодні продовжує залишатися досить стійкою, ліквідною і робить свій 
внесок у загальну перемогу над ворогом. Банківська система до такої 
системної глобальної кризи підійшла підготовленою. Регулятор готував 
своїми діями всіх нас до того, що немає суттєвого ризику ліквідності. 
Після ковідної кризи банківська система була готова до стрімкого пере-
ключення з business as usual на воєнний стан і була готова до стресової 
ситуації. Через цю кризу проходять нормально навіть банки, до власни-
ків яких застосовані санкції. І хоча ситуація залишається невизначеною, 
банки навчилися працювати в таких умовах [6].

Фондовий ринок буде розвиватися лише коли почне розвиватися еко-
номіка. Для його розвитку потрібно спростити регулювання й полегши-
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ти доступ інвесторів до фінансових інструментів. Для українських IPO 
потрібно забезпечити повноцінний захист прав власності та покращити 
умови діяльності компаній, зручність та простоту виходу на ринок, за-
провадити податкові пільги для компаній та учасників ІРО, доносити до 
українських інвесторів інформацію про ІРО, принципи роботи фондово-
го ринку, ризики та потенціал інвестування [3]. 

Відбудова вітчизняної економіки та фондового ринку в післявоєнний 
період повинна здійснюватися за рахунок раціонального використан-
ня державних фінансів, урівноважених значним припливом інвестицій 
приватного сектора у критичну економічну діяльність. Рішучого ре-
формування вимагатиме фінансовий сектор і вирішення його існуючих 
проблем, включаючи врегулювання проблемних кредитів та створення 
основи для відновлення ринків страхування. Щоб запобігти значному 
збільшенню боргового навантаження України, найбільш ефективним 
способом допомогти Україні є надання бюджету грантових ресурсів та 
надання позик на пільгових умовах порівняно з ринковими ставками [6].
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

24 лютого 2022 року на всій території України запроваджено воєн-
ний стан. Підставою для цього став Указ Президента України №64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Верховною 
Радою України. Таке рішення ухвалено у зв’язку з початком військової 
агресії Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради 
національної безпеки і оборони відповідно до українського законодав-
ства [1].

Внаслідок бойових дій по всій території країни пошкоджені або зруй-
новані тисячі шкіл, дитячих садків, медичних закладів, житлових буді-
вель тощо. Тому Уряд активно працює над тим, аби процес відновлення 
інфраструктури громад розпочався якнайшвидше. З резервного фонду 
Державного бюджету на відбудову звільнених від російських військ те-
риторій виділено майже 1,5 млрд грн. Йдеться про Житомирську, Київ-
ську, Сумську, Харківську та Чернігівську області. 

На сьогодні напрацьовано ряд законодавчих актів, розроблених Мін-
регіоном, які сприятимуть якнайшвидшому виконанню таких робіт. Слід 
зазначити, що планується активно продовжити реалізацю проекта «Уго-
да мерів – Схід», який є багаторічним надійним партнером Мінрегіону в 
впровадженні реформ, зокрема в сфері енергоефективності будівель. 
Наразі в цей складний воєнний час цей проект допомагає громадам 
щодо забезпечення їх першочергових гуманітарних потреб, організації 
відновлення інфраструктури, громадських та житлових будівель [2]. 

Загалом урядом  планується, що відбудова країни проходитиме у три 
етапи. Перший етап передбачає миттєву відбудову там, де це вже за-
раз можливо зробити. Це стосується незруйнованих будинків, де можна 
відремонтувати дахи, поставити вікна. Другий етап відбудеться негайно 
після завершення бойових дій. Йдеться про електропостачання, водо-
відведення, зведення понтонних мостів. Третій етап передбачає велике 
відновлення країни за параметрами і стандартами ЄС. Для другого ета-
пу відновлення України виділятимуться бюджетні кошти. Крім того, очі-
кується фінансова допомога від партнерів та міжнародних фінансових 
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гуманітарних благодійних організацій [3]. 
Для прикладу наразі із виділених Сумщині 250 млн грн з резервного 

фонду держбюджету 150 млн грн вже надійшли в область, решта 100 
млн грн за розписом передбачені на червень 2022 р. Органами місце-
вого самоврядування була проведена велика робота щодо фіксування 
і актування руйнувань, які є на території громад. Наразі визначені роз-
порядники коштів. Так 70 млн грн будуть спрямовані на критичну інфра-
структуру, за яку відповідає обласний Департамент капітального будів-
ництва. 

За ним закріплені пошкоджені соціальні установи, заклади охорони 
здоров’я, культури, багатоквартирні будинки, гуртожитки, адміністратив-
ні будівлі. Ще 70 млн грн будуть профінансовані через обласний Депар-
тамент житлово-комунального господарства і спрямовані на критичну 
інфраструктуру, зокрема, ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних 
мереж та систем (теплопостачання, газопостачання, водопостачання, 
водовідведення, опалення, електричних мереж); демонтаж, розбирання 
зруйновних конструкцій; прибирання вулиць та прибудинкових територій 
тощо. 60 млн грн закріплено за обласним Департаментом освіти і науки. 

Це відновлення освітніх закладів, зокрема, конструкцій дахів і фаса-
дів, дверей, вікон, які зазнали руйнувань чи були пошкоджені ворожими 
діями. Ще 50 млн грн через обласний Департамент інфраструктури буде 
спрямовано на проведення аварійного ремонту доріг. Перш за все, це 
шляхи, що були пошкоджені ворожою бронетехнікою, які фактично зни-
щили дорожнє покриття [4].

Також відзначимо що Кабінет Міністрів доповнив Положення «Про 
єдину державну систему цивільного захисту» новим пунктом, який ви-
значає додаткові завдання у відбудовний період в країні. До таких за-
вдань віднесено:

- проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення во-
єнних дій та надзвичайних ситуацій;

- ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територі-
ях, що зазнали впливу засобів ураження;

- вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури 
сфери життєзабезпечення населення;

- визначення населених пунктів та районів, що потребують проведен-
ня гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, про-
ведення очищення (розмінування) територій;

- залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичай-
них ситуацій міжнародної допомоги [5]. 

5 травня 2022 року у Верховній Раді України було зареєстровано 
законопроєкт №7353 «Про виплату одноразової грошової допомоги за 
шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією 
проти України пораненням або загибеллю під час проходження публіч-
ної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури 
та здійснення професійної журналістської діяльності». 

Цей Закон, визначає правові та організаційні засади призначення і 
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виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю 
деяких категорій працівників, завдану спричиненими військовою агре-
сією проти України пораненням або загибеллю під час виконання своїх 
посадових (службових) обов’язків. Як зазначено у пояснювальній запис-
ці, пропонується:

- законодавчо визначити гарантію виплати одноразової допомоги, ви-
падки її виплати, обставини, за яких можлива виплата;

- покласти вимогу по відшкодуванню здійснених коштом державного 
бюджету виплат на державу – агресора – РФ відповідно до міжнародно-
го права;

- встановити, що порядок призначення і виплати одноразової грошо-
вої допомоги визначається Кабінетом Міністрів України;

- визначити коло осіб, на яких поширюється дія закону;
- передбачити ретроактивну норму щодо застосування закону з дня 

оголошення воєнного стану, а саме з 24 лютого 2022 року.
У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування, і буде застосовуватися у період з 24 лютого 
2022 року [6]. 

У процесі підготовки плану відновлення та модернізації країни його 
розробники вийшли на фінальну стадію, акумулюючи дані про потре-
би областей в розрізі всіх типів населених пунктів. Щодо відновлення 
критичної інфраструктури в деокупованих містах та селищах, то станом 
на кінець травня 2022 р. газопостачання відновлене у 650 населених 
пунктах, електроенергія – у 83%, водопостачання – у 60%, а робота АЗС 
– у 49% населених пунктах. При цьому послуги мобільного зв’язку на-
даються у 720 пунктах, а банки та відділення Укрпошти запрацювали 
відповідно у 300 та майже 800 населених пунктах. 

Вперше, після закінчення бойових дій, відновлено прийом та відправ-
лення потягів на залізничному вокзалі міста-героя Ірпінь. Менше ніж за 
місяць відбудовано залізничний міст у Ірпені. Крім того, на Київщині вже 
вдалося відновити рух на всіх зруйнованих переправах, окрім тих, які ще 
потребують розмінування [7]. 

Слід вважати, що в середньостроковій перспективі більшою мірою 
здатність України ефективно функціонувати в рамках міжнародного 
фінансового співробітництва та виконувати свої міжнародні фінансові 
зобов’язання, а також забезпечити швидке повоєнне відновлення еко-
номічного, інфраструктурного, гуманітарного потенціалу, може бути за-
безпечена фактично лише за допомогою ефективного співробітництва з 
міжнародними партнерами.

Ключовим фокусом для нової української економіки стануть еконо-
мічна свобода та створення кращих умов для ведення бізнесу, залучен-
ня інвестицій, діджиталізація. Така ситуація потребуватиме в тому числі 
належного законодавчого врегулювання з метою забезпечення належ-
ного, ефективного, цільового, підконтрольного використання залучених 
за новими та вдосконаленими механізмами екстрених фінансових ре-
сурсів. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗУ ЩОДО ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ 

КОРОНАВІРУСУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Поширення коронавірусної хвороби у світі наприкінці 2019 року спри-
чинило появу низки факторів, що здійснили негативний вплив на соці-
ально-економічний розвиток багатьох країн. Такий стан справ виявився 
певним викликом для органів центральної та місцевої влади з огляду 
на відсутність достатнього досвіду щодо подолання наслідків пандемії 
саме за умов необхідності призупинення та, в окремих випадках, забо-
рони функціонування представників окремих видів економічної діяльно-
сті [1].

За таких умов значно зросла потреба у розробці прогнозів соціаль-
но-економічного розвитку України під впливом пандемії коронавірусної 
хвороби. Як відомо, консенсус-прогноз є одним з засобів прогнозування, 
який може з успіхом застосовуватися для прийняття рішень на макро-, 
мезо- та мікрорівнях і являє собою «усереднені значення основних про-
гнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як 
медіана на основі експертних оцінок учасників опитування провідних 
фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування» [2].

Зокрема, консенсус-прогноз «Вплив COVID-19 на економіку і суспіль-
ство країни: підсумки 2020 року та виклики і загрози постпандемічного 
розвитку»  виконано на основі даних, наданих експертами Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Мініс-
терства фінансів України, ДУ  «Інститут економіки та прогнозування 
НАН  України», Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. 
В. Птухи НАН України, Міжнародного центру перспективних досліджень, 
Інвестиційної банківської компанії ICU, Concorde Capital тощо. Слід за-
значити, що думки експертів з поставлених запитань, не є офіційними 
прогнозами установ, а саме оцінками фахівців.

Аналіз зазначеного консенсус-прогнозу дозволив узагальнити ре-
зультати анкетного опитування за нижченаведеними напрямами [2], що 
дозволить використовувати їх у якості підґрунтя для формування захо-
дів подолання наслідків пандемії короновірусу для економіки країни. 

Перший напрям. Вплив пандемії корнонавірусу на соціально-еконо-
мічний стан України та вірогідність виникнення наступних хвиль.

 В рамках цього напряму у якості головних проявів пандемій та мож-
ливих заходів з боку влади експертами було визначено таке:

- нові хвилі пандемії коронавірусу характеризуватимуться нижчою 
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чисельністю захворілих та померлих;
- значні карантинні обмеження застосовуватимуться у регіонах з по-

казниками захворюваності та смертності, що не відповідають граничним 
нормам;

- початкові етапи щеплень проти коронавірусу в Україні визначати-
муть можливість подолання поширення хвороби в незначному ступені;

- дієвими заходами з боку держави може бути відновлення практики 
застосування податкових пільг для підприємств, що зупинили діяльність 
у зв’язку з пандемією коронавірусу та запровадження «розумного» про-
текціонізму під час забезпечення підтримки національних виробників; 

- зростання обсягу заходів державної підтримки буде ефективним 
для цифровізації, науки, освіти та охорони здоров’я.

Другий напрям. Трансформація головних векторів розвитку світової 
економіки та економіки України у постпандемічному періоді:

- ступінь впливу розповсюдження коронавірусної інфекції на спосіб 
життя людей у світовому постпандемічному суспільстві (переваги щодо 
продуктів харчування, особливості поведінки та спілкування, уподобан-
ня стосовно проведення вільного часу, трансформація ставлення до за-
гальних цінностей) становитиме від 21% до 50%;

- ступінь впливу розповсюдження коронавірусної інфекції на спосіб 
життя людей в українському суспільстві буде несуттєвими (від 1% до 
20%) за винятком зміни поведінки, яка має бути більшою;

- майбутній розвиток світової економіки характеризуватиметься ви-
сокими темпами цифровізації у переважній більшості видів економічної 
діяльності;

-  в українській економіці зміни стосуватимуться переважно сектора 
інформаційно-комунікаційних технологій.

Третій напрям. Постпандемічні тенденції динаміки цифровізації еко-
номіки:

- найбільш популярними процеси цифровізації стануть у сфері осві-
ти, роздрібної торгівлі та охорони здоров’я. Стосовно масштабів бізнесу 
вірогідність найбільших темпів цифровізації буде притаманна малому 
та середньому бізнесу;

- максимальна ефективність цифровізації прогнозується у комп’ю-
терному програмуванні та надання інформаційних послуг, поштових та 
кур’єрських послугах, телекомунікаціях, охороні здоров’я, державному 
управлінні, наукових дослідженнях та розробках;

- внутрішні бар’єри компаній щодо впровадження нових техноло-
гій полягатимуть у неналежному фінансуванні, відсутності необхідних 
знань та досвіду, а також недоліках корпоративної політики;

- цифровізація позитивно впливатиме на стан ринку праці, зокрема 
завдяки формуванню додаткових робочих місць, підвищенню кваліфіка-
ції робітників, зниженню рівня безробіття;

- першочерговими заходами для прискорення процесів цифровізації 
має стати створення належної цифрової інфраструктури та цифрових 
платформам, запровадження навчальних програм із застосування циф-
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рових технологій; формування законодавчої бази для подолання про-
блем, що перешкоджають цифровізації економіки (зокрема, детінізація 
ІТ-сектора). 
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КРИЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Збитки від повномаштабної агресії РФмають різний характер та рі-
вень в залежності від території та регіону нашої країни. Державні бю-
джетні ресурси восновному перенаправилися на забезпечення вій-
ськового та оборонного комплкусу країни. Тому значну частину тягаря 
боротьби з наслідками воєнних дій лягає на місцеве самоврядування. 
Ситуація погіршується тим, що активні бойові дії ще продовжуються й 
інсує ризик скорочення доходів місцевих бюджетів у 2022 році ще на 
майже в два рази.

У надскладній ситуації громади змушені посилювати власні можли-
вості з мобілізації додаткових бюджетних ресурсів, оскільки відновлення 
економіки, модернізація інфраструктури, покращення публічних послуг 
потребують значних обсягів капітальних інвестицій. До прикладу, за да-
ними Держстату, у 2020 році капітальні інвестиції з місцевих бюджетів 
становили 43,56 млрд грн (або 10,4% від усіх інвестицій у національну 
економіку) [2]. 

Як зазначає виконавчий директор Асоціації міст України О. Слобо-
жан, в рамках очевидних проблем формування фіскально-фінансової 
моделі, органи місцевого самоврядування стикаються з необхідністю 
зміни такою моделі на більш сучасну – фіскально-кредитну [4]. Суть змін 
відображена у п. 8 ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування, 
яка пропонує надати органам місцевого самоврядування доступ до рин-
ку капіталу для інвестиційних кредитів [3].

Таким чином, стратегічним напрямом зміцнення фінансової бази міс-
цевого самоврядування є розширення доступу до довгострокових кре-
дитних ресурсів, розвиток ринку муніципальних кредитів.

Ринкова структура сегмента муніципальних кредитів над ринком ка-
піталу має ознаки недосконалої конкуренції у вигляді олігополії. Оліго-
полія перешкоджає розвиток ринку капіталу, оскільки найбільші гравці 
визначають сукупний попит і пропозицію, отже, вартість кредиту, а вхідні 
бар’єри обмежують вхід на ринок нових учасників [1, с. 117].

У зв’язку з цим виникає питання про інструменти та умови кредиту-
вання. Як інструменти кредитних відносин муніципалітети використову-
вали два види кредитних договорів: зовнішні та внутрішні, а також міс-
цеві облігації. При цьому облігації емітували лише три міста: Львів, Київ 
та Харків.

Терміни запозичень варіюються від 3-5 років за внутрішніми позиками 
та облігаціями до 7-9 років за зовнішніми позиками. Вартість кредитних 
ресурсів також суттєво коливається: від 3-6% за зовнішніми позиками до 
12-18% за внутрішніми. Важливим компонентом є термін затвердження 
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Міністерством фінансів рішень місцевих рад. Середній термін між по-
данням заявки та її схваленням Мінфіном становить 50 днів.

Таким чином, місцеві органи влади активно стикаються з проблема-
ми доступу до місцевих кредитів. Найбільшою проблемою залишаєть-
ся питання довіри. Більшість банків, фондів, МФО та приватних осіб не 
довіряють муніципалітетам як позичальникам і тому не беруть участь у 
кредитному ринку. Всебічне зміцнення довіри, надання державних га-
рантій сприятимуть розвитку ринку муніципальних позик.

Проблема інституційно-організаційного потенціалу органів місцево-
го самоврядування проявляється у мінімальному (менше 1,5%) залу-
ченні спільнот у ролі позичальників. Розширення можливостей кредит-
ної спільноти потребує поступового підвищення кредитоспроможності, 
створення місцевих кредитних організацій, організаційного, інформацій-
ного забезпечення та державної ресурсної підтримки. Спрощення вимог, 
усунення штучних бар’єрів для інвесторів покращить умови роботи рин-
ку, зробить його прозорішим для всіх учасників.

Дії щодо вдосконалення механізму регулювання з часом зменшать 
ризики і, отже, знизять вартість і збільшать час запозичення. Іншими 
словами, місцеві кредити стануть стратегічним джерелом інвестиційних 
ресурсів для довгострокових інфраструктурних проєктів. І це спільна 
мета держави та місцевого самоврядування щодо покращення якості 
життя громадян. 
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ДЖЕРЕЛА ФΟРМУВАННЯ ΟБΟРΟТНΟГΟ КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА

Будь-яке підприємствο, функціοнуючи в ринкοвій екοнοміці як суб’єкт 
підприємницькοї діяльнοсті, має забезпечувати такий стан фοрмування 
і пοпοвнення οбοрοтнοгο капіталу, за якοгο вοнο стабільнο зберігалο б 
здатність безперебійнο викοнувати фінансοві зοбοв’язання перед ділο-
вими партнерами, державοю, власниками, найманими працівниками.

Рοзвитοк ринкοвих віднοсин супрοвοджується суттєвими зрушення-
ми у складі та структурі джерел фοрмування οбοрοтнοгο капіталу. Ви-
значення джерел фοрмування οбοрοтнοгο капіталу є дοсить складним 
завданням на сучасних українських підприємствах. Недοстатність дже-
рел фοрмування οбοрοтнοгο капіталу призвοдить дο недοфінансуван-
ня гοспοдарськοї діяльнοсті та дο фінансοвих ускладнень. Наявність 
зайвих джерел οбοрοтнοгο капіталу на підприємстві сприяє ствοренню 
наднοрмативних запасів тοварнο-матеріальних ціннοстей, відвοліканню 
οбοрοтнοгο капіталу з гοспοдарськοгο οбοрοту, зниженню відпοвідаль-
нοсті та цільοвοму й раціοнальнοму викοристанню як так і пοзичених 
фінансοвих ресурсів.

Οдним із гοлοвних пοказників, щο характеризує фінансοву стійкість 
підприємств, є величина власнοгο капіталу (власних кοштів). Ця, прита-
манна ринкοвим віднοсинам, категοрія, щο замінила традиційне пοняття 
«джерела власних кοштів підприємства», дοзвοляє, на нашу думку, чіткі-
ше рοзмежувати внутрішні джерела фінансування діяльнοсті підприєм-
ства від зοвнішніх джерел, які залучають в οбοрοт, у фοрмі банківських 
кредитів, кοрοткοтермінοвих та дοвгοтермінοвих пοзик інших юридичних 
і фізичних οсіб, різнοгο рοду кредитοрськοї забοргοванοсті. Джерела 
фοрмування οбοрοтнοгο капіталу представлені в табл. 1 [1].

Власні джерела фοрмування οбοрοтнοгο капіталу викοнують гοлοвну 
рοль в οрганізації кругοοбігу οбοрοтних засοбів і засοбів οбігу. Для нοр-
мальнοгο забезпечення гοспοдарськοї діяльнοсті οбοрοтним капіталοм 
величина йοгο встанοвлюється на рівні 1/3 величини власнοгο капіталу 
[2]. Власні οбοрοтні кοшти знахοдяться в режимі пοстійнοгο викοристан-
ня.

Фοрмування οбοрοтнοгο капіталу пοчинається з мοменту ствοрення 
підприємства. На йοгο фοрмування, крім власних кοштів заснοвників 
(кοшти державнοгο бюджету, акціοнерів, пайοвиків) спрямοвують такοж 
пοзикοві кοшти (кредити банку), які мοжуть мати місце при ствοренні і 
οрганізації діяльнοсті підприємства [1].

Власний капітал підприємства включає різні за екοнοмічним змістοм, 
принципами фοрмування і викοристання джерела фінансοвих ресурсів, 
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οснοвними серед яких є: статутний капітал, нерοзпοділений прибутοк, 
спеціальні фοнди і цільοве фінансування, резервний фοнд, який утвο-
рюється з прибутку відпοвіднο дο статутних дοкументів.

Дο недавньοгο часу статутний фοнд будь-якοгο підприємства харак-
теризував величину закріплених за ним οснοвних і οбοрοтних кοштів. 
Всяке надхοдження чи вибуття οснοвних засοбів, а такοж зміни їх знοсу 
тοді супрοвοджували записами прο збільшення чи зменшення статут-
нοгο фοнду. Гοлοвним джерелοм пοпοвнення статутнοгο фοнду був при-
бутοк, а в οкремих випадках залучали й асигнування з бюджету.

Із перехοдοм дο ринку і ствοренням підприємств різних правοвих 
фοрм (акціοнерних тοвариств відкритοгο, закритοгο типів, тοвариств з 
οбмеженοю відпοвідальністю та ін.) статутний капітал станοвить οб’єд-
нання вкладів підприємств у йοгο майнο в грοшοвοму виразі у рοзмірах, 
щο визначені статутними дοкументами з метοю здійснення гοспοдар-
ськοї діяльнοсті.

Статутний капітал належить дο найстійкішοї частини власнοгο ка-
піталу підприємства. Йοгο величина, як правилο, не підлягає змінам 
прοтягοм рοку на підприємствах, щο не змінили фοрми свοєї власнοсті. 
За οпераціями передачі чи прийοму частини підприємств вοни пοвинні 
бути відοбражені у статутнοму фοнді двοх стοрін в узгοдженοму пοряд-
ку. Οднак у деяких передбачених закοнοдавствοм випадках дοпускають 
збільшення чи зменшення статутнοгο капіталу.

Таблиця 1
Джерела фοрмування οбοрοтнοгο капіталу підприємства

Власні Пοзикοві Дοдаткοвο залучені
Статутний капітал Дοвгοстрοкοві кредити 

банків
Кредитοрська забοргοва-

ність
Дοдаткοвий капітал Дοвгοстрοкοві пοзики З пοстачальниками та 

пοсередниками
Резервний капітал Кοрοткοстрοкοві кредити На οплату праці

Резервні фοнди Кοрοткοстрοкοві пοзики На страхування
Нерοзпοділений при-

бутοк
Кοмерційні кредити З бюджетοм

Фοнд накοпичення Інвестиційний пοдаткο-
вий кредит

З іншими кредитοрами

Фοнд кοштів сοціальнοї 
сфери

Інвестиційні внески пра-
цівників

Фοнди спοживання

Цільοве фінансування та 
надхοдження з бюджету, 
з галузевих та міжгалу-
зевих пοзабюджетних 

фοндів

Резерви майбутніх ви-
трат та платежів

Резерви з сумнівних 
бοргів

Інші кοрοткοстрοкοві 
зοбοв'язання

Джерело: [1]
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Чинне закοнοдавствο надає підприємствам (незалежнο від різнοма-
нітнοсті фοрм власнοсті) правο οперативнο маневрувати прибуткοм, 
який надхοдить у їх рοзпοрядження, за результатами гοспοдарськοї 
діяльнοсті після нарахування пοдаткοвих платежів у бюджет. У періο-
дичній звітнοсті підприємств балансοвий прибутοк і йοгο викοристання 
відοбражають у першοму рοзділі пасиву балансу як нерοзпοділений 
прибутοк звітнοгο рοку.

Неοбхіднο відзначити, щο діюча метοдика фοрмування пοказника 
«нерοзпοділений прибутοк звітнοгο рοку» дοзвοляє зрοбити виснοвοк, 
щο цей пοказник прοтягοм рοку характеризує частину власнοгο капіта-
лу підприємства, щο є тимчасοвим джерелοм фінансування за рахунοк 
прибутку від певних напрямків пοтοчнοї діяльнοсті підприємства [2].

У спеціальних фοндах акумулюється значна частина власнοгο капі-
талу підприємства, зарезервοвана чи спрямοвана на утвοрення джерел 
фінансування витрат на ствοрення нοвοгο майна підприємства вирοб-
ничοгο призначення і сοціальнοї інфраструктури, а такοж на пοтреби сο-
ціальнοгο рοзвитку і матеріальнοгο заοхοчення працівників. Οснοвним 
джерелοм фοрмування фοндів спеціальнοгο призначення служить ча-
стина прибутку, яка залишилась у рοзпοрядженні підприємства, якщο 
утвοрення таких фοндів передбаченο статутними дοкументами. Кοшти 
цільοвοгο фінансування, як правилο, відοбражають кοшти з бюджету та 
пοзабюджетних фοндів. Тут йдеться лише прο ті джерела зοвнішньοгο 
фінансування, щο мають, як правилο, дοвгοтермінοвий характер. Над-
хοдячи ззοвні для фінансοвοгο забезпечення визначених пοтреб підпри-
ємства, ці джерела при дοтриманні певних умοв згοдοм стають οбме-
женοю частинοю власнοгο капіталу підприємства.

Резервний фοнд включає ту частину власнοгο капіталу підприєм-
ства, яка призначена для пοкриття непередбачених збитків чи втрат. 
Пο суті – це страхοвий фοнд, який фοрмують відпοвіднο дο чиннοгο за-
кοнοдавства і статутних дοкументів підприємства. Οснοвним джерелοм 
утвοрення фοнду служить прибутοк, який залишається у рοзпοрядженні 
підприємства. Дο пοзикοвοгο капіталу належать кοшти інших кредитοрів, 
які надаються в підприємствам в пοзику під певний відсοтοк на визначе-
ний термін з οфοрмленням векселя чи іншοгο бοргοвοгο зοбοв’язання.

Банківський кредит пοв’язаний із ствοренням дοхοдів і накοпичень, 
οскільки він нарівні з власними кοштами підприємств οбслугοвує прο-
цес вирοбництва, де ствοрюється дοдаткοвий прοдукт. Маючи мοжли-
вість залучати гοспοдарський οбοрοт пοзичені кοшти як дοпοвнення дο 
власних, під мοжуть рοзширити вирοбництвο, збільшити прибутοк і під-
вищити рентабельність. Крім тοгο, кредит дοзвοляє скοрοтити витрати 
οбігу, тοму щο забезпечує раціοнальніше та екοнοмніше викοристання 
фінансοвих ресурсів у цілοму в гοспοдарстві країни, галузі, на οкремοму 
підприємстві.

Тοму підприємства практичнο всіх галузей екοнοміки активнο 
викοристοвують банківські кредити для забезпечення сприятливих умοв 
вирοбництва і реалізації прοдукції. Найбільше це стοсується таких га-
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лузей, як прοмислοвість, сільське гοспοдарствο і тοргівля, щο є οснοв-
ними сектοрами екοнοміки, кοтрі забезпечують вирοбництвο і рοзпοділ 
валοвοгο внутрішньοгο прοдукту та, відпοвіднο, безперервність рοзши-
ренοгο відтвοрення.

Якщο б підприємства мали власні οбοрοтні кοшти в рοзмірах, щο 
пοкривають усю суму витрат на вирοбництвο прοдукції, тο ці кοшти після 
пοвернення дο гοспοдарства в грοшοвій фοрмі при реалізації прοдукції 
залишались би прοтягοм тривалοгο періοду часу практичнο вільними, 
їх лише пοступοвο викοристοвували б у прοцесі вирοбництва в міру ви-
никнення дοдаткοвοї пοтреби, щο οзначалο б нераціοнальне їх викοри-
стання [2].

Дο капіталу підприємств, οтриманοгο в пοрядку перерοзпοділу віднο-
сять: дивіденди від вοлοдіння акціями інших суб’єктів гοспοдарювання 
(акціοнерних тοвариств); відсοтки від пайοвοї участі в різнοгο рοду під-
приємствах; відсοтки, οтримані від вкладення кοштів на депοзит; кοшти, 
які надхοдять від вищестοящих οрганізацій; бюджетні кοшти абο бю-
джетне фінансування; кοшти, які надхοдять з централізοваних фοндів 
держави (іннοваційний фοнд, фοнд сприяння кοнверсії тοщο). Правиль-
не співвіднοшення між власними, пοзикοвими й дοдаткοвο залученими 
джерелами фοрмування οбοрοтнοгο капіталу відіграє важливу рοль у 
зміцненні фінансοвοгο стану οрганізації. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Останні тенденції на світовому енергетичному ринку свідчать про 
швидкий розвиток водневої енергетики з якою розвинені країни пов’я-
зують перспективи розвитку національних економік, зменшення викидів 
вуглецю та залежності від традиційних енергоносіїв. Причини такого 
стану справ полягають у бурхливому розвитку технологій виробництва 
та використання зеленого водню, який виробляєтся на основі викори-
стання відновлювальних джерел енергії.

У літературі присвяченій водневій енергетиці виділяють наступні пе-
реваги виробництва та використання водню: 

- зручність у використанні. Широка електрофікація транспортної галу-
зі, яка відбулася в останні роки виявила, що авіацію, вантажні та морські 
перевезення важко з технологічної та економічної точок зору перевести 
на еклектричну тягу, оскільки у цих сегментах необхідно використовува-
ти паливо з високою щільністю енергії. Зелений водень може замінити 
традиційне паливо у таких випадках. Так, компанія Airbus відмовилася 
від використання акумуляторів у літаках на користь використання вод-
ню. [6] Важливий перспективний напрям використання водню – житлово 
- комунальне господарство. Використання водню для опалення будинків 
та приготування їжі, за розрахунками фахівців у Великобританії, дозво-
лить зменшити викиди вуглецю при опаленні будинків на 73%. Перші 
проекти в цьому напрямі почали реалізовуватись. Так, м. Лідс з 2026 р. 
починає перехід на використання водню у комунальному господарстві 
[7] ;

- запаси водню є безмежними. Оскільки водень зустрічається прак-
тично всюди, його можна використовувати там де він виробляється. На 
відміну від електричних батарей, які не можуть зберігати велику кіль-
кість енергії тривалий час, водень можна виробляти використовуючи 
надлишкову енергію відновлювальних джерел енергії і зберігати трива-
лий час у великій кількості;

- енергоефективність. Водень утримує у собі у 3 рази більше енер-
гії ніж традиційне викопне паливо. Електростанція на викопному паливі 
має кеоефіцієнт корисної дії (ККД) від 33 до 35%, сонячні батареї – 20%, 
вітрові електростанції – 40%, водневі паливні елементи мають ККД до 
65% [2] ;

- виробництво зеленого водню є вирішенням проблеми з надлишко-
вим виробництвом електричної енергії відновлювальними джерелами 
енергії. Виробництво водню у такому разі є важливою умовою підви-
щення ефективності відновлювальної енергетики та зручним способом 
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балансування процесів виробництва та споживання енергії в енергетич-
ній системі країни. Надлишки електроенергії можно перетворювати у 
водень та спалювати його, перетворюючи його на енергію  коли виникне 
необхідність. [1, с.346; 2]

До недоліків водневої енергетики відносять:
- вартість зеленого водню. За переконанням фахівців перспективи 

розвитку водневої енергетики пов’язані із здешевленням виробництва 
зеленого водню на основі електролізу води. Основний шлях – це зде-
шевлення вартості електролізерів та вартості електроенергії із віднов-
лювальних джерел енергії;

- горючість. У порівнянні з бензином, природним газом, пропаном во-
день є набагато більш небезпечним при контакті с повітрям: порушення 
герметичності ємностей, трубопроводів при зберіганні або транспорту-
ванні може призвести до вибуху;

- зберігання або транспортування. Водень є дуже легким хімічним 
елементом тому в певному об’ємі його міститься менше у порівнянні 
з традиційними видами палива. Властивості водню створюють техніч-
ні проблеми на шляху його широкого застосування. Для вирішення цієї 
проблеми водень перетворюють у рідкий або газоподібний стан. Його 
необхідно охолодити до -253 за Цельсієм щоб отримати у зрідженому 
стані або стиснути до 700 атмосфер, щоб можна було транспортувати у 
стисненому стані. [2]

Переваги водню як носія енергії та розвиток технологій його вико-
ристання призвели до розвитку водневої енергетики в світі. Зокрема, 
влітку 2020 р. ЄС оприлюднив свою водневу стратегію яка має на меті 
прискорений розвиток виробництва та використання водню як енерго-
носія. Відровідно до плану ЄС «Grenn Hydrogen Investment and Support 
Report» заплановані нові інвестиції які, в кінцевому підсумку, сприяти-
муть створенню нової моделі енергетичного сектору країн ЄС: йдеться 
про створення системи виробництва, зберігання та використання зеле-
ного водню. [5] Зазначена ініціатива ЄС передбачає розвиток внутріш-
нього ринку зеленого водню в Україні. [3] За оцінками фахівців з Інсти-
туту відновлювальної енергетики НАН України, асоціації «Українська 
воднева рада» та «Hydrogen Europe» Україна має другий у Європі по-
тенціал відновлювальної енергетики (енергія вітру, сонця, та біомаси). 
[1, с.357, 3, 4]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ  
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Сільське господарство є однією з провідних галузей в Україні, яке 
забезпечує населення необхідним обсягом продовольства. Проте, в 
умовах змінності ринкового середовища нагальним питанням для сіль-
ського господарства є розширення зав’язків з партнерами, збільшення 
обсягів виробництва продукції, підвищення прибутковості, покращення 
ефективності використання землі,  зменшення викидів СО2, збільшен-
ня товарів з доданою вартістю, налагодження продовольчої безпеки та 
розвиток фермерських господарств. Все це є можливим за умови дивер-
сифікації сільського господарства, що також сприятиме впровадженню 
інновацій та здійсненню науково-дослідної діяльності.

В умовах дослідження питань впливу харчових продуктів на стан здо-
ров’я та тривалості життя людини, значення сільського господарства в 
глобальному потеплінні, пов’язаним з викидами метану, було доведено, 
що дієти з нераціональним вмістом насичених жирних кислот, швидких 
вуглеводів, цукру та солі є причиною неінфекційних захворювань (НІЗ). 
Також було доведено, що викиди від худоби (внаслідок викидів гною та 
шлунково-кишкового тракту) становлять приблизно 32 % антропогенних 
викидів метану. Тому політика у сфері охорони здоров’я більшості країн 
Західної Європи орієнтована на збільшення обсягу рослинних харчових 
продуктів у людському повсякденному раціоні. 

На сьогодні Україна є країною, яка має високий показник кількості 
сільськогосподарських угідь, адже станом на 4 січня 2021 року загальна 
площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення стано-
вила 32,1 млн гектарів та їх кількість 15,1 млн [1]. Після завершення во-
єнного стану держава матиме сприятливі умови для розвитку сільського 
господарства (с/г). С/г складається з рослинництва та тваринництва. 
Рослинництво включає вирощування таких основних культур як: зернові 
та зернобобові, фрукти та овочі, технічні культури. В свою чергу тварин-
ництво поєднує виготовлення таких харчових продуктів як: молоко та 
молочних продуктів, м’ясо, яйця та мед. 

Враховуючи дані табл. 1 можна відзначити, що найбільшу питому 
вагу займає виробництво зернових культури, яке спрямовується на екс-
порт, внутрішнє споживання та на виготовлення інших харчових продук-
тів і кормів. Відомо, що із зернових культур виготовляється на експорт 
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такі основні продукти: борошно пшеничне, солод, крохмалі, інулін, мака-
ронні вироби, крупи та гранули із зернових культур. 

Таблиця 1
Виробництво основних видів продуктів у 2020 р.

Зернові та 
зернобобо-

ві
Кукурудза Пшениця Ячмінь Інші Всього

млн т 30,3 24,9 7,6 2,1 64,9
Фрукти та 

овочі Картопля Овочі Баштанні Плоди та 
ягоди –

млн т 20,8 9,7 0,5 2 33,3
Технічні 
культури

Цукровий 
буряк Соняшник Соя Ріпак –

млн т 9,2 13,1 2,8 2,6 27,6
Продукти 
тваринни-

цтва
Молоко М’ясо (у за-

бійній масі) Яйця Мед –

млн т 9,3 2,5 0,9 0,1 12,7
Джерело: складено авторами на основі [2]

Однак в умовах змін вподобань у країнах з розвинутою економікою, 
зменшення кількості питної води та глобального потепління є необхід-
ність у впровадженні вертикальної диверсифікації рослинництва. Вер-
тикальна диверсифікація є підвидом галузевої та полягає у розширенні 
впродовж технічного ланцюга, тобто виготовлення нових продуктів, що 
пов’язані з товарами які вже випускаються. Український агросектор має 
можливість виготовляти такі продукти із зернових, зернобобових та тех-
нічних культур, як: молоко (та інші товари, що замінять кисломолочні), 
м’ясо, закуски, паштети, ковбаси й т. д. 

Проте, необхідність розвитку рослинництва замість тваринництва в 
Україні обумовлена такими передумовами: 

По-перше, згідно зі Стратегією сталого розвитку України до 2030 року 
розвиток рослинництва може вирішити такі завдання:

1. «обмежити викиди парникових газів у всіх секторах економічної 
діяльності;

2. сприяти зростанню питомої ваги продукції та послуг з високою 
часткою доданої вартості в експорті;

3. збільшити площу сільськогосподарських угідь, зайнятих під орга-
нічним виробництвом;

4. до 2030 року знизити водоємність ВВП на 50 %» [3].
По-друге, завдяки групі дослідників з Оксфордського університету та 

Agroscope (Швейцарський інститут сільськогосподарських досліджень) 
було виявлено, що високопродуктивні виробники яловичини створюють 
105 кг еквіваленту CO2 і використовують 370 м² землі на 100 грамів біл-
ка, що в 12 і 50 разів більше, ніж виробники яловичини з низьким рівнем 
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впливу. Квасоля, горох та інші рослинні білки з низьким рівнем впливу 
можуть створити лише 0,3 кг еквівалента CO2 (включаючи всю обробку, 
пакування та транспортування) і використовувати лише 1 м2 землі на 
100 грамів білка [4].

По-третє, існують дані про те, що для виготовлення одного кілограму 
вершкового масла необхідно 5553 літрів води, а для 250 мл молока 255 
літрів, 0,75 кг СО2 та 650 м2 землі протягом роком [5; 6].

Розрахунок витрат ресурсів на виготовлення товарів тваринного по-
ходження на рік наведений в табл. 2.

Таблиця 2
Вплив на навколишнє середовище яловичини та молока за 2021 р.

Товар
Виготовлено 

у 2021 р. 
(тис. т)

Кількість 
викидів СО2 

(тис. кг)

Використано 
землі (млн 

м2)

Використано 
води (млн л)

Яловичина 343 360 150 000 1 269 100 5 287 345,0

Молоко 2467,4 
(підпри-вами) 9 622 860 8 339 812 3 271 772,4

Джерело: складено авторами на основі [2]

Слід відзначити, що є певні обмеження диверсифікації сільського 
господарства в галузі рослинництва, а саме: 

- окупація росією 30% територій України. Окуповані саме ті території, 
що займаються вирощуванням зернових культур, а також інвестори не 
готові вкладати свої кошти в українські підприємства через повномасш-
табну війну;  

- недостатня кількість потреб споживачів та низька конкурентоспро-
можність рослинної продукції на внутрішньому ринку. Більшість спожи-
вачів не готові відмовлятись від звичної молочної продукції;

- нестача досвідчених фахівців й лабораторій для проведення випро-
бувань;

- незацікавленість зі сторони держави та підприємців;
- висока вартість нового обладнання й проведення маркетингової ді-

яльності.
Незважаючи на всі перераховані обмеження є певні переваги від вер-

тикальної диверсифікації рослинництва, зокрема:
- поступове зменшення кількості НІЗ в Україні, через збільшення у 

раціоні рослинної їжі, що позначиться на збільшенні тривалості життя 
населення;

- зменшення викидів СО2, розорення землі та водоємності у ВВП;
- збільшення товарів з доданою вартістю, які можуть конкурувати з 

іншими товарами з рослинною продукцією на міжнародному рівні;
- впровадження інновацій та науково-дослідної діяльності у сфері 

рослинництва;
- підвищення продовольчої безпеки та розвиток фермерських госпо-

дарств України;
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- можливість кредитування діяльності завдяки кредитним програм 
для сільськогосподарських підприємств (наприклад, програма «Агро-
КУБ», кредитна лінія «Агросезон» й т.д.) та  аграрним розпискам. 

Отже, враховуючи результати дослідження слід відзначити, що 
вертикальна диверсифікація  рослинництва характерна різним ступе-
нем ризику: витрати на запуск і додаткові накладні витрати (пов’язані 
з трудовими ресурсами, інформаційними технологіями, виробництвом 
і маркетингом); негативна розбіжність між очікуваними та фактичними 
результатами; низька конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. 
Однак проведення такої диверсифікації, завдяки зменшенню кількості 
виготовлення яловичини та молочної продукції, може привести до змен-
шення кількості викидів CO2 та водного використання, збільшення про-
дукції з доданою вартістю та його експорту (завдяки меншій вартості та 
високій якості). Крім того, проведення диверсифікації сільського госпо-
дарства України в галузі рослинництва забезпечить збільшення іннова-
цій у цьому напрямку.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Останніми роками в національній економіці активніше дискутують-
ся питання соціального підприємництва, що, нажаль спричинено заго-
стренням соціальних проблем. Перш за все йдеться про військові дії, 
які не припиняються з 2014 року, а з лютого 2022 набули ознак повно-
масштабної війни. За таких умов, соціальні проблеми загострюються, 
а соціально вразливих груп населення в Україні стає більше. За таких 
умов, розвиток  соціального підприємництва може стати своєрідним 
«пом’якшувачем» соціальної напруги та дієвим партнером для держа-
ви у вирішенні соціальних проблем вразливих груп населення. Разом з 
тим, виникають окремі проблеми для здійснення такої діяльності, внас-
лідок відсутності об’єктивних та прозорих інструментів його регулюван-
ня. Маючи на меті покращення добробуту, вирішення проблем з пра-
цевлаштуванням, допомогу вразливим верствам населення, соціальне 
підприємництво є бізнесом з соціальними цілями, результативність та 
швидкість досягнення яких залежить від обсягу отриманих прибутків. 
Саме тому, перспективи регулюючого впливу на даний різновид бізнесу 
є надзвичайно суперечливим, але й важливим в умовах війни.

Слід звернути увагу, що з часом розуміння поняття «соціальне під-
приємництво» змінюється, виникають нові погляди на його сутність, 
умови виникнення та функціонування, форми реалізації та особливості 
регулювання не лише в національній економіці, але й суспільстві в ці-
лому. 

Не достатньою мірою дослідженими залишаються окремі питання 
забезпечення розвитку соціального підприємництва, їх впливу на соці-
альний розвиток країни та різних її громад. Залишаються відкритими 
й проблеми державного регулювання соціального підприємництва, яке 
потребує належного нормативно-правового забезпечення та формуван-
ня належного інституційного середовища для сприяння його розвитку.

З теоретичної точки зору соціальне підприємництво є специфічним 
різновидом бізнесу, метою якого є вирішення важливих для суспільства 
соціальних проблем. Суб’єкти соціального підприємництва здійснюють 
свою діяльність відповідно до законів ведення бізнесу, що супроводжу-
ється отриманням прибутків, використання якого спрямовується на со-
ціальні цілі. Тому, благодійною діяльністю соціальне підприємництво 
не вважається, до видів волонтерства також не належить. Соціальне 
підприємництво поширене в освіті, охороні навколишнього середовища, 
боротьбі з бідністю, захисті прав людини тощо, а тому реалізується че-
рез надання соціальних послуг, соціальне замовлення та частково соці-
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альний захист.
Головною місією соціального підприємництва та візією соціального 

підприємця є суспільна користь. 
Серед основних переваг соціального підприємництва більшість до-

слідників відзначають його спроможність сприяти:
– подоланню соціальної ізольованості окремих вразливих груп насе-

лення (працевлаштування людей з обмеженими фізичними та психічни-
ми можливостями, безробітних, представників груп ризику, внутрішньо 
переміщених осіб); 

– розширенню державних соціальних послуг за рахунок альтернатив-
них джерел фінансування; 

– активізації залучення громадян до участі у соціальних ініціативах, 
об’єднання громад для вирішення соціальних проблем; 

– надання нових видів соціальних послуг, які у зв’язку з їх низькою, 
непопулярністю залишаються поза увагою звичайного бізнесу; 

– підвищенню ефективності використання наявних ресурсів у вирі-
шенні соціальних проблем; 

– зниженню навантаження на місцеві бюджети при вирішенні соці-
альних проблем, особливо в умовах хронічного дефіциту бюджетних 
коштів [1, с. 80].

Варто акцентувати, що з початком бойових дій чисельність вразливих 
груп населення в Україні зазнала суттєвого зростання за рахунок появи 
переміщених осіб, ветеранів АТО, дітей загиблих воїнів, осіб, які отри-
мали інвалідність через війну, дітей-сиріт внаслідок військових дій, осіб, 
які втратили майно в результаті його знищення обстрілами тощо, які в 
цілому потребують отримання допомоги та пільг від держави. Однак, 
допомога та пільги не вирішують проблем соціальної адаптації таких 
осіб, не призводять до покращення їх соціально-психологічного стану, а 
також не вирішують проблему працевлаштування. Ресурси бюджету об-
межені, їх катастрофічно не вистачає на усі потреби соціальної сфери, 
оскільки пріоритетом є захист України та фінансування ЗСУ. 

За таких умов активізація соціального підприємництва може стати 
суттєвим партнером для держави, а виваженість у регулювання його 
діяльності може забезпечити відновлення та розвиток України у пер-
спективі. У першу чергу, мова йде про соціальні підприємства, які ство-
рюватимуться з метою вирішення соціальних та екологічних проблем 
громад за рахунок прибутку від власної діяльності й досягнення фінан-
сової стабільності [2].

Серед найбільш відомих прикладів соціальних підприємств вирізня-
ються соціальна пекарня «Горіховий Дім» у Львові, що утримує спеці-
альну оселю й надає жінкам, які опинились в тяжких життєвих обстави-
нах та не мають місця проживання; соціальна піцерія «Pizza Veterano», 
в якій готують ветерани АТО та інші. 

Однак, для України соціальне підприємництво не набуло ще такого 
масового поширення, як у більшості європейських країн. Приміром, у 
Німеччині нараховується близько 100 тисяч соціальних підприємств, на 
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яких зайняті понад 2,5 мільйона працівників, що утричі більше, ніж чи-
сельність зайнятих у автомобілебудуванні [1, с. 81]. 

Зважаючи, що позитивний досвід функціонування соціального під-
приємництва, що поступово накопичується в національній економіці, 
його подальша державна підтримка може надати новий імпульс та на-
копичення ресурсу для активного післявоєнного відновлення територій 
України. Разом з тим, його активний розвиток потребує удосконалення 
державного регулювання. 

Серед основних стратегічно важливих напрямів у даному аспекті, які 
потребують якнайшвидшого врегулювання, доцільно виділити:

1) Сприяння нарощенню кількості соціаль¬них підприємств та ство-
рення кількісного ефекту від їх функціонування. Цей напрям може бути 
забезпечено за рахунок підвищення мотивації у населення до створен-
ня таких підприємств, шляхом механізму їх державної підтримки, надан-
ні пільг та цільових кредитів.

2) Створення належного нормативно-правового підґрунтя. Цей на-
прям передбачає розробку та ухвалення законодавчого підґрунтя для 
розвитку соціального підприємництва, прийняття спеціального Закону 
про соціальні підприємства, закріплення критеріїв їх ідентифікування.

3) Інформаційна підтримка та популяризація соціального підприєм-
ництва. В межах даного напряму має бути реалізоване поширення все-
бічного інформування про переваги розвитку соціального підпри¬ємни-
цтва та організація різного формату навчальних та допоміжних заходів 
для допомоги у створенні соціальних підприємств. 

4) Економічне сприяння розвитку. Даний напрям охоплює активне 
впровадження економічних методів підтримки розвитку соціального під-
приємництва та забезпечення його позитивного впливу на економічний 
розвиток всієї країни. 
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ 
ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

За період 2019-2022 років ринок праці України зазнав значних тран-
сформацій, зумовлених постійними викликами. Здавалося б, лише він 
став оговтуватися від змін, зумовлених карантинними обмеженнями та 
локдаунами, внаслідок яких бізнес та працівники були змушені присто-
суватися умов праці в нових умовах, натомість, новим, абсолютно неочі-
куваним викликом стала війна, яка нанесла значної шкоди вітчизняному 
бізнесу, а багато працівників залишилися без роботи. Військовий стан 
вніс значні корективи у поведінку як роботодавців, так і шукачів роботи, 
в результаті яких ринок праці знову зазнав значних трансформацій.

Пристосовуючись до ситуації, значна частина роботодавців змушена 
була скорочувати обсяги виробництва, оптимізувати або перепрофілю-
вати свою діяльність, окремі підприємства були зруйновані, а тому ви-
мушено припинили свою діяльність. 

За оцінками експертів за час війни 53% працюючих українців втрати-
ли роботу. За даними Державної служби зайнятості року  в країні станом 
на 1 квітня  2022 року було 287 тисяч безробітних, що на 36% більше, 
ніж у 2021 році. Натомість відкриті лише 34 тисячі вакансій, що на 43 
тисячі менше ніж  у 2021 році. Навантаження на вільну вакансію складає 
від 11 до 40 осіб, що обумовлено  кількістю безробітних у професійному 
розрізі [2]. 

Така ситуація посилюється ще й вимушеною міграцією працівників 
через бойові дії в інші, більш безпечні регіони країни, а також значною 
руйнацією підприємств, які змушені були припинити свою діяльність.

Вакансії, що відкриваються передбачають переважно пошук тимча-
сового персоналу на  заміну співробітників, які вимушено мігрували, 
призвані на військову службу чи загинули, а  також пошук працівників 
у результаті  релокації бізнесу. Втім, є незначний відсоток компаній, які 
створюють нові робочі місця. Більшість українських компаній намага-
ються зберегти існуючих працівників та не відкривають нові вакансії [3]. 

Роботодавці вже чітко усвідомили,  що потрібно негайно впроваджу-
вати систему антикризового менеджменту в умовах війни заради  від-
новлення економіки. Держава намагається всіляко допомагати бізнесу у 
релокації, відновленні виробничих потужностей, налагодженні логістич-
них маршрутів  та відновленні діяльності стратегічно важливих підпри-
ємств ключових галузей економіки [5]. 

Окремі роботодавці всіляко підтримують своїх співробітників, зокре-
ма здійснили релокацію сімей співробітників: 14,8% - у безпечні регіони 
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України, 12,3% -  у інші країни; 20% - виплатили одноразову фінансову 
допомогу до заробітної плати; 14% - виплачують заробітну плату, неза-
лежно від ступеня зайнятості роботою. Натомість, 30% з них залишили 
своїх працівників напризволяще та не виплачують їм заробітну плату і 
не надають жодної підтримки [1].

Особиста безпека та безпека своїх родин для українців наразі є пріо-
ритетною,  а тому багато громадян лише починають шукати нову роботу, 
до того ж не завжди за спеціальністю, а вимушені пристосовуватися до 
наявних пропозицій роботи на місцях. Шукачі роботи погоджуються на 
вакансії, які є нижчими за їх рівень кваліфікації, а також передбачають 
значно нижчу оплату праці [1;3;5].

Відбулася також значна трансформація ринку праці у регіональному 
розрізі, оскільки відтік працездатного населення з регіонів, де велися 
або продовжуються активні бойові дії призвів до збільшення кілько-
сті шукачів роботи у більш безпечних регіонах. Доходи працівників під 
впливом війни  переважно скоротилися. 

У розрізі сфер працевлаштування ситуація виглядає наступним чи-
ном: найменше пропозицій – сфера послуг, освіта, наука, юристи, ав-
томобільний бізнес, домашній персонал, безпека, сервіс (пропонується 
менше 1%  розміщених на сайті grc.ua вакансій); натомість найбільше 
пропозицій -  сфера ІТ, робітничі професії, транспорт та логістика, будів-
ництво, медицина та фармацевтика, продажі, ритейл, маркетинг, рекла-
ма та PR [5].

Варто зазначити, що ринок праці за період військової агресії вже по-
ступово адаптується до нових умов та починає відновлюватися. Про-
блема працевлаштування для багатьох громадян поки що залишається 
не вирішеною. 

Втім,  українці не втрачають оптимістичних настроїв та прагнуть до 
власного професійного розвитку, здобуття нового фаху в повоєнний пе-
ріод, готові долучитися до відбудови країни. 

У період відновлення країни очікуються значні зміни в професійній 
структурі попиту на працю, а тому збільшиться потреба у будівельниках, 
інженерах, архітекторах, мулярах, облицювальниках, зварювальниках. 
працівниках сільського та комунального господарства, ерготерапевтах, 
лікарях, фізіотерапевтах, реабілітологах, кризових психологах, праців-
никах поліції, фахівцях в галузі IT-технологій  та логістики [1;2; 5].

Зважаючи на це, необхідно спільними зусиллями влади т абізнесу 
напрацювати ефективні механізми відновлення ринку праці, прикладен-
ня максимуму зусиль до відновлення економіки, що дозволить поверну-
ти вимушених мігрантів та відновити трудовий потенціал країни. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
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ua/storinka/pro-sluzhbu.
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ЛОГІСТИКА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В КАНАДІ 

У звязку з військовими діями, блокадою українських портів постала 
нагальна проблема перевезення виликих обсягів зернових вантажів на 
експорт.[1,2]. Автомобільний транспорт самотужки невзмозі забезпечети 
транспортування значних обсягів зернових культур. Один з найбільш на-
дійних і стабільних перевізників зернових культур в країні – залізничних 
транспорт. Тому, таким необхідним є вивчення досвіду країн розвиненої 
ринкової економіки у вирішенні проблеми перевезення значних обсягів 
зернових культур саме цим видом транспорту. Зокрема, повчальним є 
досвід Канади.  

Галузь залізничного транспорту – важливий елемент транспортної 
системи Канади. Найбільша частка у структурі перевезень належить 
вантажним перевезенням. Канадська національна залізниця (Canadian 
National Railway, далі – CNR) та Канадсько-Тихоокеанська залізниця 
(Canadian Pacific Railway, далі – CPR) – два домінуючих вантажних за-
лізничних оператора в Канаді. Вони є залізницями класу I. Це означає, 
що доходи цих двох залізниць перевищили 250 млн. USD за останні два 
роки.  Із загальних доходів канадської галузі залізничного транспорту на 
CNR припадає понад 50%. На долю CPR – приблизно 35%. Для Канади 
CNR  та CPR є важливими ланками ланцюжка поставок для ключових 
торгових коридорів та воріт Канади. Транспортування  зернових здійс-
нюється в основному  цими двома приватними залізничними транскон-
тинентальними компаніями. Функціонування залізниць регулюється фе-
деральним законом. Протяжність залізничної мережі у західній частині 
Канади становить близько 24 тис. км. Свої послуги для перевезення 
зерна пропонують також регіональні залізничні лінії малої протяжності, 
що підпадають під провінційну юрисдикцію – «short lines». Вони мають 
приблизно 4,3 тис. км колій. 

Зерно з лінійних елеваторів завантажується в спеціальні призначені 
для перевезення зернових вагони-хопери. Канадський парк зерновозів 
складає 23 833 вагонів.  З них близько 40% перебувають у державній 
власності, решта – у власності перевізників. Зерновози, закуплені фе-
деральним урядом ще в 1970-1990 рр., відповідно до угоди з Міністер-
ством транспорту, використовуються залізничними компаніями CNR та 
СPR на безоплатній основі для перевезення зерна на експорт. Близь-
ко 1000 вагонів перебувають у володінні провінційного уряду Альбер-
ти.  У 1981 р. закуплені урядом Саскачевана як «стратегічні інвестиції» 
1000 вагонів. Оператором з їх використання була державна провінційна 
корпорація «Saskatchewan Grain Car Corporation». Вони були продані в 
липні 2017 р. місцевим залізничним компаніям. У перевезенні зерна бе-
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руть участь також вагони, які раніше належали «Канадському пшенич-
ному комітету» і перейшли у власність зернової компанії «G3 Canada 
Limited». В даний час гостро ставиться питання про оновлення парку 
вагонів-зерновозів, що перебувають у державній власності. Для переве-
зення зерна також можуть використовуватися вагони, що замовляються 
фермерами у «Канадської зернової комісії» і відправляються прямо в 
порти, минаючи лінійні елеватори, з урахуванням відповідних договорів 
з покупцями. Фермери самостійно завантажують ці вагони на обладна-
них майданчиках, які розташовані переважно на місцевих залізничних 
лініях. Надалі вагони переміщуються на основні магістралі та транспор-
туються до портових елеваторів. Обсяги зерна, що перевозяться за та-
кою схемою, незначні – близько 2% від загальної кількості. Слід також 
зазначити, що власниками місцевих залізничних ліній та обладнаних 
місць розвантаження зернових в основному є фермерські кооперативи. 
Портові елеватори приймають, зважують, обробляють і зберігають зер-
но, що надходить залізницею, для подальшого відвантаження на ринки 
збуту. В даний час налічується 15 термінальних елеваторів загальною 
ємністю 2,5 млн т. 

Залізничні перевезення зерна  у Канаді регулюються державою. Ще в 
1897 р. було прийнято Угоду «Crow Nest Pass Agreement», відповідно до 
якої федеральний уряд надавав субсидії на перевезення зерна з прерій 
західних провінцій на експортні ринки. З 1941 р. діяла Програма сприян-
ня перевезенню кормового зерна, за якою субсидувалося зберігання та 
транспортування кормового зерна з прерій у східні канадські провінції 
та до Британської Колумбії з метою стимулювати розвитку тваринни-
цтва.  Історія «Crow Rate» сягає 1890-х рр, коли старателі виявили багаті 
руди вугілля та неблагородних металів у регіоні Кутеней на півдні Бри-
танської Колумбії. Американці погрожували розширити свої залізниці в 
цьому районі, щоб вивезти корисні копалини. CPR запросив субсидії в 
Оттави на будівництво залізниці через перевал Кроуснест в Британську 
Колумбію. Фермери в той же час благали федеральний уряд про субси-
дії, щоб зменшити свої витрати на транспортування. 6 вересня 1897 р. 
федеральний уряд прем’єрміністра Лор’є підписав угоду про перевал 
«Вороняче гніздо». Вона надавала CPR 3,3 млн. USD плюс права на ко-
рисні копалини в Кутенайс і дозвіл на будівництво тихоокеанської гілки 
залізниці через перевал Кроуснест з Альберти. Супсидія надавалась за 
умови, що залізниця погодиться назавжди знизити вантажні ставки на 
транспортування зернових та борошна в східному напрямку.

Угода переглядалася кілька разів, що призвело до компромісу у 1983 
р., відповідно до якого тарифи на фрахт можуть зрости, але ніколи не  
будуть перевищувати 10 % світової ціни на зернові. Таким чином уряд 
виплатив щонайменше 560 млн. USD у вигляді субсидій. Система була 
не зовсім досконалою. З тими самими вантажем вагони з зерном час 
від часу подорожували на схід, а потім на захід. Власники робили ще 
для того, щоб отримати субсидію. Іншою перешкодою для продовження 
дії угоди «Crow Rate» було підписання Канадою договору GATT, який 
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зокрема передачав скорочення субсидій на транспортування сільсько-
господарської продукції.

Після довгих років досліджень та опитувань громадської думки у 1993 
р. система «Crow Rate» була остаточно припинена. Фермерам було на-
дано одноразовий платіж у рамках програми «Western Grain Transition 
Payment». В наступні роки вартість транспортування зернових для ка-
надських фермерів зросла щонайменше вдвічі. Удар був пом’якшений 
наступного року, коли ціни на пшеницю впали і з’явився стимул для по-
сіву інших культур.        

У зв’язку з зобов’язаннями у рамках Угоди СОТ з сільського господар-
ства з 1995 р. Канада скасувала транспортні субсидії на перевезення 
зерна. Водночас, відповідно до прийнятого у 1996 р. закону «Про пере-
везення» («Canada Transportation Act») посилилося регулювання тариф-
них ставок: були встановлені максимальні норми, які могли використову-
вати перевізники при транспортуванні зерна. У 2000 р. до цього закону 
були внесені зміни, що замінили регульовані граничні фрахтові ставки 
встановленням лімітів на доходи («Maximum Revenue Entitlement») за-
лізничних компаній від перевезення зерна із західних провінцій. Щоріч-
но «Канадське транспортне агентство» встановлює межу максимальних 
доходів для основних залізничних компаній (CNR та CPR) з урахуван-
ням експлуатаційних витрат та розумної норми прибутку. При цьому 
підприємства самостійно визначають тарифи на перевезення зерна. За 
перевищення встановлених лімітів сплачують штраф, який разом із су-
мою, що перевищує граничний дохід, направляється до «Western Grain 
Research Foundation». У 2020-2021 рр маркетинговому році CNR та CPR 
спільно перевезли  більше 52 млн.  т. західного зерна, що на 9 % більше, 
ніж обсяг, перевезений у попередньому році. Цей обсяг є найвищим по-
казником за всю історію спостережень. 
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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ В РОБОТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Процеси діджиталізації протікають у низці сфер суспільного життя; 
сучасні інформаційні технології (блокчейн, штучний інтелект, хмарні тех-
нології, Інтернет речей та ін.) дозволяють обробляти великі масиви ін-
формації, спрощують різноманітні процеси у бізнес-середовищі; цифро-
ва трансформація бізнесу супроводжується активним впровадженням 
інновацій, що дають змогу підприємствам розвиватись та посилювати 
свої конкурентні позиції на ринку. Технології штучного інтелекту впро-
ваджуються у торгівлю фінансовими активами, управління багатством, 
страхування та банківську справу, обслуговування клієнтів, кредитуван-
ня тощо [1, с. 113]. 

Фінансові установи широко імплементують технології штучного інте-
лекту у свою діяльність. Причому найбільшу активність у даному на-
прямі демонструють банківські установи, оскільки усвідомлюють, що в 
сучасних умовах для привернення уваги потенційних споживачів вони 
мають бути динамічними й інноваційно орієнтованими, а також гаран-
тувати клієнтам оперативну й комфортну комунікацію. На рис. 1 систе-
матизовано основні напрями застосування штучного інтелекту в банків-
ському секторі та фінансах. 

Проаналізуємо детальніше деякі напрями застосування фінансо-
вими установами цієї технології на практиці. По-перше, забезпечення 
кібербезпеки, що особливо актуалізувалось в останні роки, оскільки, 
згідно з офіційною статистикою, щодня відбувається величезна кількість 
цифрових операцій з грошима, а це, у свою чергу, може бути об’єктом 
для шахрайських схем. Провідні банківські установи світу використо-
вують штучний інтелект для підвищення рівні безпеки онлайн-сервісів, 
мінімізації ризиків, виявлення шахрайств тощо. До прикладу, саме зав-
дяки таким технологіям одному із найбільших банків Данії Danske Bank 
вдалось підвищити ефективність діяльності з виявлення шахрайський 
дій на 50% [2]. Використані цим банком системи алгоритмів виявлення 
шахрайства дозволяють цілодобово проводити моніторинг операцій і 
постійне відстеження підозрілих дій.

По-друге, чат-боти, що є досить популярними серед різноманітних 
компаній, зокрема і серед суб’єктів фінансового сектору. Фінансові уста-
нови застосовують чат-боти для організації безперебійного та цілодобо-
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вого спілкування з клієнтами, а також максимально швидкого вирішення 
їх проблем. Окрім цього, чат-боти дають змогу відслідковувати пове-
дінку споживачів фінансових послуг і, відповідно, формувати для них 
персоніфіковані пакети пропозиції товарів чи послуг. Одним із успішних 
прикладів використання чат-ботів є віртуальний помічник американсько-
го банку Bank of America (чат-бот Erica). Чат-бот Erica має дуже широкий 
функціонал; станом на сьогодні ним вирішено понад 50 млн запитів клі-
єнтів [3].
 

Робота з клієнтами 

Управління ризиками 

Відповідність нормативам 

Автоматизація процесів 

Аналітика 

Кібербезпека  

Чат-боти 

Кредитні рішення 

Моніторинг тенденцій ринку 

Збір та аналіз даних 10 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

8 

7 

6 

Рис. 1. Напрями використання штучного інтелекту в роботі  
фінансових установ 

Джерело: складено автором на основі [2]

По-третє, прийняття кредитних рішень, що ускладнюється великою 
кількістю фінансових установ та розрізненістю їх клієнтських баз. Дея-
кі установи нерідко стикаються із труднощами при оцінці кредитоспро-
можності особи чи компанії, спираючись на кредитну історію, кредитні 
рейтинги чи рекомендації. Технології штучного інтелекту можуть вико-
ристовуватись для формування нових моделей, спроможних достатньо 
дієво аналізувати великі масиви інформації (наприклад, історію зайня-
тості, освіту, фінансові витрати, здійснювати оцінку можливості клієнта 
своєчасно погасити заборгованість тощо). 

По-четверте, моніторинг змін на ринку фінансових послуг, що реа-
лізувати вручну, зусиллями виключно персоналу фінансових установ 
практично неможливо в силу стрімкого зростання обсягів інформаційних 
ресурсів та їх високої мобільності. Застосування штучного інтелекту у 
цьому напрямі дозволить визначити кращий час інвестицій в акції, ви-
явити потенційні ризики, прискорити процес прийняття рішень і т.п. 

По-п’яте, виключно важливу роль, з точки зору оперативності й адек-
ватності реагування на екзогенні виклики, відіграє збір і коректний аналіз 
даних. У такому контексті технології штучного інтелекту комбінуються із 
потужностями аналітики Big Data, яка дає можливість обробляти вели-
кі масиви інформації. Зокрема, так чинить британський банк NatWest, 
який завдяки додатку Mimo веде облік коштів клієнтів та надає широкі 
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можливості для управління цими коштами [4]. Варто додати, що аналі-
тика на основі штучного інтелекту дає додаткові можливості в управлін-
ні ризиками, в аналізі валютних, політичних та економічних коливань, у 
вивченні змін у фінансовому чи банківському секторі, включаючи зміни 
нормативних вимог, а також у  виявленні закономірностей та кореляцій 
між даними. 

По-шосте, штучний інтелект може бути успішно використаний при 
організації роботи з клієнтами, зокрема в напрямі забезпечення її зруч-
ності, швидкості та якості. У якості прикладу варто навести електронні 
банкінги, які використовуються низкою фінансових установ і дають мож-
ливість проводити майже всі операції в онлайн-режимі.

По-сьоме, автоматизація процесів, що є одним із яскравих проявів 
діджиталізації, спричинює підвищення ефективності та точності опе-
рацій, знижуючи при цьому затрати коштів та часу. У якості прикладу 
можемо навести CoiN американського банку JP Morgan Chase, що ха-
рактеризується швидким аналізом даних з метою отримання необхідної 
інформації з мінімальними витратами часу [2].

Наведений у даній статті перелік напрямів використання фінансови-
ми установами штучного інтелекту не є вичерпним, це лише найбільш 
поширені та популярні на сьогодні сфери. Аналізована технологія є одні-
єю із найбільш перспективних у фінансовому секторі, оскільки створює 
низку переваг як для фінансових установ (економія фінансових витрат 
і часу, залучення нових клієнтів, підвищення конкурентоспроможності), 
так і для споживачів фінансових послуг (спрощення і прискорення про-
цесів надання послуг, зниження їх вартості).
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ  
В СИСТЕМІ СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ

Економічний розвиток країни значною мірою залежить від притоку 
іноземних інвестицій в країну, оскільки це сприятиме розширенню різних 
сфер діяльності і забезпечуватиме зростання ВВП. Сигналом для активі-
зації іноземного капіталу є привабливий інвестиційний клімат в країні, який 
формується під дією значної кількості факторів. З метою узагальнення і 
унаочнення інформації створені різноманітні рейтинги, які дають змогу оці-
нити країну в розрізі  різних показників. В ході дослідження було проаналі-
зовано 14 рейтингів.

1) Рейтинг процвітання – за цим рейтингом з 2017 року спостерігається 
дещо зниження рівня процвітання, особливо різко в 2021 році (з 112 міс-
ця на 78), це як наслідок пандемії COVID-19 2020 року, де рівень вироб-
ництва, розвитку та нарощення рівня прибутків значно скоротився через 
карантинні обмеження, а оскільки цей рейтинг враховує ще рівень меди-
цини, то 2020 рік похитнув її і так не стабільне становище. Рейтинг 2021 
року знизився і лише на декілька позицій перевищує рівень 2015 року, що 
свідчить про зниження рівня добробуту населення [1].

2) Глобальний рейтинг інновацій – в цьому рейтингу Україна серед 
економік країн світу займає 49 місце, попереду розвинені країни світу та 
Європи, цей показник свідчить про малий відсоток фінансування науко-
вих розробок та інновацій, проте з 2015 року спостерігається позитивна 
динаміку зростання позицій по рейтингу (з 64 місця в 2015 році на 49 в 
2021 році). Україні, як країні з молодою розвиваючою економікою варто 
працювати над створенням інновацій та залучення їх в галузях виробни-
цтва, економіці [2].

3) Європейський рейтинг відкритості даних – Україна лише за два ос-
танні роки згадувалася в цьому рейтингу, і якщо в 2020 році цей показник 
становив 17 місце, то вже в 2021 році скоротився до 6, тобто на порта-
лах та відкритих джерелах інформації все більше і прозоріше висвічують-
ся дані політичного життя, прозорості діяльності та інше. Даний показник 
може збільшити довіру іноземних інвесторів, тобто там де існує певна про-
зорість і правдивість даних легше спланувати діяльність, ризики та при-
бутки [3].
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4) Світовий рейтинг володіння англійською мовою – ми на 40 місці се-
ред країн світу, проте з 2019 року маємо здебільшого позитивну динамі-
ку до зростання та закріплення позицій в рейтингу. Економіка країни все 
більше представлена останнім часом інверторами з англомовних країн та 
взагалі країн світу, а з даними партнерами та інвесторами, потенційними 
інвесторами спілкуватися та вирішувати певні питання потрібно міжнарод-
ною мовою – однією з таких є англійська. Тобто позиції в рейтингу покра-
щуються за рахунок іноземних інвесторів в підприємства країни [4].

5) Всесвітній рейтинг щастя – на жаль в цьому рейтингу в України завж-
ди були погані позиції, вище 100 місця жодного разу не піднімалися. Зви-
чайно з 2018 року спостерігається позитивна динаміка, тобто наше насе-
лення поступово стало відчувати більший рівень щастя з року в рік, але 
рейтинг 2022 року все змінить, рівень щастя зросте лише після перемоги 
[5].

6) Рейтинг економічної свободи – це той рейтинг судячи за яким можна 
стверджувати, що рівень свободи України є дуже малим і це жодним чи-
ном не приваблює закордонних інвесторів, а причиною цього всього є по-
літична нестабільність, недосконалість законодавчої бази, відсутність пов-
ної інтеграції законодавства та способів ведення бізнесу з європейськими 
та світовими стандартами [6].

7) Рейтинг всесвітнього індексу свободи преси – показує позитивну ди-
наміку розвитку та нарощення рівня свободи преси, проте це лише 97 міс-
ця в 2021 році серед країн світу, тобто не самий високий рівень свободи, 
існують випадки коли відбувається диктування від органів законодавчої 
влади та інших посадових осіб який матеріал не варто висвітлювати на 
всю аудиторію, а краще змовчати [7].

8) Індекс сприйняття корупції – показник показує рівень корупції в країні 
і України на 122 місці серед країн світу, тобто ми країна де корупція про-
цвітає і так швидко цю систему викоренити не вдасться, а цей рейтинг 
також є першочерговим для закордонних інвесторів коли вони планують 
вкладати свої кошти в інші країни світу. Корупція блокує свободу ведення 
бізнесу, розвитку країни [8].

9) Рейтинг найсильніших військових армій світу – в 2021 році нашу ар-
мію позиціонували з 22 місцем серед країн світу, проте війна 2022 року чіт-
ко дала зрозуміти, що наша армія є однією із сильних армій країн Європи, 
мужність і патріотизм наших військових на найвищому рівні [9].

10) Рейтинг легкості ведення бізнесу – вказує на той факт наскільки 
підприємствам України легко у вирішені певних проблем, податкового на-
вантаження, можливості захопити нові ринки і от Україна в 2021 році по-
казала показник 71 місце з 190 країн, що приймали участь в рейтингу. Ця 
позиція є дуже низькою, це блокує надходження інвестицій з країн світу, 
тобто інвестори не маю впевненості в отримані прибутків та прозорості 
діяльності в країні [10].

11) Рейтинг конкурентоспроможності – показав, що наша економіка і 
продукція, яку ми виготовляємо є не конкурентоспроможною. В цьому рей-
тингу Україна на 54 місці в 2021 році серед 63 країн, звичайно з роками 
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спостерігається позитивна динаміка, але все ж таки це 10 місце з кінця 
рейтингу. Для покращення своїх позицій відчинянні підприємства, а осо-
бливо металургійні та енергетичні мають здійснювати модернізацію про-
цесу виробництва, залучати нові технології ефективності використання 
сировини та ін [11].

12) Індекс глобалізації – показує досить такі високі позиції України – це 
45 місце з 209 країн світу, тобто наша країна нарощує взаємодію, покра-
щує партнерські зв’язки з року в рік з країнами світу, що може провокувати 
приплив інвестицій від цих країн партнерів. На сьогоднішній день в більшо-
сті міст України є свої країни або міста-партнери, що розробляють плани з 
відбудови міст після бомбування, так Миколаїв має партнера Данію, Оде-
са – місто Марсель, Київ – Канада [12].

13) Property Rights Alliance – показник, що свідчить про рівень захисту 
прав власності, де Україна стабільно коливається біля показника 100 і це 
є не дуже високий рівень враховуючи рейтинг країн Європи [13].

14) Кредитний рейтинг України – свідчить про певну ризиковість, осо-
бливо за наявності певних економічних проблем або нестабільності роз-
витку, даний показник знижує привабливість інвесторів до вкладання ко-
штів в економіку країни, а саме в українські підприємства.

Загалом за проаналізованими рейтингами Україні необхідно покращу-
вати рівень своєї інвестиційної привабливості, що спонукатиме приплив 
іноземних інвесторів, а отже і розвиток наших підприємств та економіки в 
цілому, та сприятиме появі  появи нових робочих місць [14]. 
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ОБЛІКОВА СТАВКА НБУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою яко-
го Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів 
грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміще-
них грошових коштів на відповідний період [1]. 

Облікова ставка є показником ціни грошей. Чим більше облікова 
ставка, тим більше ставки за кредитами і депозитам. Це стимулює на-
селення заощаджувати в гривні. Проте збільшення облікової ставки 
зменшує кількість наданих кредитів, оскільки через збільшення ціни на 
гроші зменшується платоспроможність населення і, відповідно, попит 
на кредити.

Впродовж 2021 року облікова ставка НБУ стабільно зростала. Вона 
збільшилась з 6% до 9% річних. У 2022, з початку повномасштабного 
вторгнення росії в Україну облікова ставка збільшилась до 10% річних і 
трималась на цьому рівні 4 місяці. З 03.06.2022 Правління Національно-
го банку України прийняло рішення щодо підвищення облікової ставки 
до 25% річних [2]. Таке різке підвищення облікової ставки було зумовле-
но тим, що незначне збільшення не мало би суттєвого впливу на еконо-
мічну та фінансову систему в країні. 

Підвищення облікової ставки мало на меті захистити гривневі доходи 
та заощадження громадян, збільшити привабливість гривневих активів, 
знизити тиск на валютному ринку і через посилення спроможності На-
ціонального банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати ін-
фляційні процеси під час війни. 

Індекс інфляції у лютому 2022 року становив 101,6%, у березні – 
104,5% та у квітні – 103,1% [3]. 

Проаналізувавши аналогічне різке підвищення облікової ставки  НБУ 
04.03.2015 і зіставивши ці дані з індексом інфляції у році можна спро-
гнозувати, що у липні індекс споживчих цін збільшиться до 107,7%, а у 
серпні впаде до рівня 90,8% .

Отже, можна дійти висновку, що облікова ставка – це важливий 
макроекономічний інструмент Національного банку України, завдяки 
якому регулюється рівень інфляції та попит і пропозиція на гроші. В 
період війни люди більш схильні заощаджувати та знімати кошти з ра-
хунків. Саме тому важливо збільшити привабливість гривневих вкладів, 
шляхом збільшення облікової ставки. 
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БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ  
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Проблема зайнятості та безробіття стала однією з найгостріших со-
ціальних проблем, з якими зіткнулося людство у XX столітті. Безробіття 
несе із собою не тільки бідність значним верствам населення, а й впли-
ває на духовний та моральний стан людей. В сучасних умовах зростан-
ня безробіття здатне стати фактором соціальної напруги, який в умовах 
війни в Україні, порушення логістичних ланцюгів в світовій економіці вже 
є серйозною проблемою.

У широкому розумінні безробіття – соціально-економічне явище, за 
якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та 
отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування [1]. За 
методологією МОП безробітними вважаються особи, які не мають ро-
боти, активно шукають її і готові приступити до неї впродовж наступних 
двох тижнів [2]. 

Виділяють наступні наслідки безробіття:
1) Скорочення податкових надходжень. Кошти, які надходять у бю-

джет держави у вигляді податків – це гроші, які сплачують громадяни зі 
своєї заробітної плати. Якщо зменшиться кількість робітників – відповід-
но зменшиться і кількість податків, які вони сплачують.

2) Зростання витрат на соціальну допомогу безробітним. Держава 
виплачує кожному офіційно зареєстрованому безробітному громадя-
нину допомогу по безробіттю, якщо збільшиться кількість безробітних 
–  збільшиться кількість бюджетних коштів, витрачених на допомогу для 
них.

3) Зростання злочинності через нестачу коштів. Згідно статистичних 
даних Литви за 2022 р. рівень безробіття у першому кварталі 2022 року 
збільшився з 6,4% до 9,6%. У той же період литовська поліція повідом-
ляє, що рівень злочинності виріс на 18,4% у порівнянні з минулим роком, 
серед частих злочинів – крадіжки та шахрайство з метою вилучення ко-
штів [4; 5].

4) Зниження  рівня (втрата) професійної кваліфікації. Якщо безро-
біття триває довго – це призводить до зниження (втрати) професійних 
знань та навичок безробітного. Також, безробітні не проходять курси з 
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підвищення кваліфікації, тому якість їхньої роботи буде зменшуватися.
5) Посилення політичної нестабільності в країні, оскільки наявність 

значної кількості безробітних є сприятливим середовищем для розвитку 
популістських течій, які обіцяють просте вирішення складних соціально 
– економічних проблем. Також, популярність отримують політичні сили 
лівого спрямування, які обіцяють збільшити державне втручання в еко-
номіку, підвищити податки на багатих та ін., що не сприяє довгостроко-
вому розвитку національної економіки.

6) Відставання обсягу фактичного ВВП від потенційного. Відставання 
фактичного ВВП від потенційного, іншими словами розрив ВВП, пред-
ставляє собою обсяг продукції, який економіка втрачає через нездат-
ність повною мірою використовувати свій виробничий потенціал. За-
значена залежність на теоретичному рівні описується законом Оукена 
згідно якого якщо фактичний рівень безробіття перевищує природній на 
1% то відставання обсягу ВВП становить 2,5% [3].

7) Посилення процесів трудової міграції населення. Через відсутність 
роботи працездатні особи переміщуються з метою працевлаштування в 
інші регіони країни або в інші країни (зовнішня трудова міграція). Зокре-
ма, масштабна зовнішня трудова міграція населення може стати знач-
ною соціально – економічною проблемою для країни-донора робочої 
сили: вона може стати фактором, який обмежує можливості економічно-
го зростання у майбутньому, оскільки в країні не вистачатиме фахівців 
та працівників, негативний вплив міграції спостерігається у випадку коли 
трудова міграція переходить у постійне проживання працівників в іншій 
країні, у зменшенні народжуваності в країні, «відпливі мізків» з країни, 
втраті кваліфікації мігрантами, оскільки здебільшого вони працюють не 
за фахом, появі проблем з вихованням (навчанням) дітей  у родинах 
мігрантів через тривалу їх відсутність вдома та ін.

8) Зниження рівня життя населення. Безробіття означає втрату по-
стійного доходу, що впливає на попит в економіці. Через зростання ци-
клічного безробіття частина людей буде змушена скоротити витрати на 
різноманітні товари та послуги, обмежити раціон харчування. 

Отже, негативний вплив безробіття стосується не тільки економічної 
сфери у вигляді зниження ВВП та зменшення надходжень до держав-
ного бюджету, але й багатьох інших сфер життєдіяльності суспільства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЗВТ  

З ЄС В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ ТА ПОВОЄННОГО  
ВІДНОВЛЕННЯ

В умовах відновлення національної економіки необхідно звернути 
увагу на те, що протягом тривалого періоду зберігалися тенденції фор-
мування структури зовнішньоторговельних відносин України, пов’язані 
з експортом переважно сировинних товарів та імпортом технологічно 
складної продукції з високою часткою доданої вартості. Доцільним стає 
питання про підтримку виробництва та експорту високотехнологічної 
продукції, що сприятиме інтеграції до глобальних ланцюжків створення 
доданої вартості.

Сутність глобальних ланцюгів доданої вартості (ГЛДВ) полягає у  
послідовності взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої 
вартості, що здійснюються на території різних країн та забезпечують ви-
робництво товару чи послуги, починаючи з ідеї щодо їх створення та 
закінчуючи доставкою до кінцевого споживача [1; 2].

Принцип функціонування ланцюжків доданої вартості полягає в тому, 
що у кожній країні не відбувається формування повної вартості товару. 
Підприємства певної країни формують додану вартість на окремому ета-
пі розробки, виробництва та збуту продукції. В глобальній системі лан-
цюжків доданої вартості існують наступні варіанти участі підприємств: 

1) використання імпортованої сировини або компонентів для вироб-
ництва товарів на експорт; 

2) експорт компонентів для подальшого використання у виробничому 
процесі в інших країнах. 

При формуванні ланцюгів доданої вартості передбачається зростан-
ня в зовнішньоторговельному обороті країн частки проміжної продукції, 
тобто напівфабрикатів, комплектуючих обладнання, компонентів тощо 
[3].

Відповідно до класифікатора, розробленого Секретаріатом Організа-
ції економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до високотехноло-
гічних відносять такі групи товарів: аерокосмічна продукція; комп’ютер-
на та офісна техніка; електроніка та телекомунікаційне обладнання; 
фармацевтична продукція; наукові інструменти; електричні машини та 
обладнання; хімічна продукція; неелектричні машини та обладнання.

Слід зазначити, що «Дорожньою картою стратегічного розвитку тор-
гівлі України 2017–2021» для визначення пріоритетних секторів було 
враховано як потенціал створення високої доданої вартості, так і ви-
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сокий попит на світових ринках [4]. Тому при інтеграції до глобальних 
ланцюжків доданої вартості доцільним є відбір секторів для експорту з 
врахуванням можливостей розвитку національної економіки. 

Пріоритетними секторами, що можуть створювати високу додану 
вартість та можуть бути інтегрованими до ГЛДВ є наступні сектори: ін-
формаційно-комунікаційних технологій, фармацевтичний та машинобу-
дування.

Важливим фактором для розвитку ГЛДВ є преференційні торгівельні 
угоди та вирішення питань, що пов’язані з оцінкою відповідності продук-
ції стандартам та нормам країн на ринках яких буде відбуватися торгів-
ля кінцевою продукцією.

Враховуючи виклики та перспективи, національним товаровиробни-
кам доцільно приєднуватися до тих ГЛДВ, що задіяні в країнах,  з якими 
підписані угоди про зону вільної торгівлі та взаємний захист інвестицій. 
Так Угода про асоціацію України та ЄС надає значний потенціал для 
вітчизняних підприємств стосовно інтеграції до європейських ГЛДВ [5]. 
Слід зазначити, що між ЄС та Туреччиною підписана угода про асоціа-
цію та відбувається активне співробітництво різних галузей економіки. 
Відповідно перспективним є співробітництво в рамках трикутника ЄС-У-
країна-Туреччина, особливо в сфері виготовлення продукції машинобу-
дування. Також доцільним є посилення співробітництва з Німеччиною, 
оскільки є перспективи повного використання потенціалу механізмів 
ГЛДВ. Про це свідчить досвід інтеграції підприємств Центральної т Схід-
ної Європи до виробничого циклу підприємств Німеччини.

З метою формування та реалізації ефективної політики стимулюван-
ня високотехнологічного експорту доцільним є впровадження інститу-
ційних, організаційних, інформаційних та фінансових заходів, зокрема:

- впровадження нових сучасних механізмів представництва зовніш-
ньоекономічних інтересів підприємств фармацевтичної та машинобудів-
ної галузей за кордоном;

- запровадження механізмів фінансової підтримки експортної діяль-
ності, зокрема кредитування, гарантування та страхування експорту;

- забезпечення комплексної інформаційної підтримки суб’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності;

- розвиток та впровадження сертифікації, управління і контролю яко-
сті;

- підтримка розвитку виробничої та транспортної інфраструктури, 
розвиток логістичних послуг;

- застосування механізму публічно-приватного партнерства з метою 
залучення недержавних інвестиційних ресурсів для розбудови класте-
рів, індустріальних парків та інших форм організації інноваційної діяль-
ності;

- впровадження адресних податкових пільг високотехнологічним га-
лузям, які надаються вибірково підприємствам, що опановують вироб-
ництво нової техніки.

Для підвищення привабливості для покупців в рамках глобальних 
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ланцюжків доданої вартості необхідним є виготовлення продукції, що 
відповідає визначеним стандартам. Відповідно для подальшої інтегра-
ції до ГЛДВ європейських країн доцільним є подальший розвиток систе-
ми технічного регулювання та інфраструктури якості для забезпечення 
підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових 
товарів в країнах ЄС.

Удосконалення торговельної політики в рамках зони вільної торгівлі 
між Україною та ЄС потребує оновлення стратегічних документів, що 
необхідні для подальшого розвитку вітчизняної системи технічного ре-
гулювання. Потрібно передбачити етапи та комплекс заходів стосовно 
подальшого розвитку вітчизняної системи технічного регулювання як в 
контексті євроінтеграції, так й з урахуванням майбутніх інтеграційних 
процесів та створення зон вільної торгівлі з різними країнами. З метою 
нівелювання ефекту відставання в імплементації норм та правил євро-
пейських країн необхідно почати розробку та впровадження механізмів 
швидкої адаптації до змін у європейському законодавстві та оновлення 
гармонізованих стандартів країн ЄС.

Також доцільно розпочати роботу щодо розширення переліку про-
мислової продукції «Промислового безвізу». Оскільки умовами Угоди 
АСАА передбачено, що торгівля товарами між Україною та ЄС в охо-
плених цією угодою секторах буде здійснюватися на тих самих умовах, 
що застосовуються в торгівлі товарами між країнами-членами ЄС, то 
доцільно включити до неї широке коло товарів українського експорту. За 
умови гармонізації стандартів та створення інфраструктури якості «Про-
мисловий безвіз» може бути поширений на лікарські препарати, медичні 
прилади та високотехнологічну продукцію машинобудування. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NPFS 
IN UKRAINE DURING THE WAR AND POSTWAR 

RECONSTRUCTION

In a state of war, private pension funds (NPFs) maintain the accumulation 
of people, continue to pay timely and in full the accumulative pensions to 
participants, transferred the service online.

Asset management companies invest their pension savings during the war 
mainly in Ukraine’s military bonds, thus supporting the state.

An indicator of trust in the system of private pension provision (PPP) is also 
the fact that people continue to contribute to NPFs, and therefore believe in their 
pension future in Ukraine and build it right now.

Fund administrators have implemented additional measures to protect 
people’s personal data and information about their pension savings, perform 
daily backups of databases and securely store them using cloud servers.

In particular, the National Securities and Stock Market Commission 
(NSSMC) at an extraordinary meeting on February 24, 2022 adopted a number 
of decisions on the activities of NPFs:

- asset management companies and custodians of NPFs to suspend 
operations with NPFs assets;

- NPFs administrators to stop conducting operations in the systems of 
personalized accounting of NPF participants [1].

NSSMC summed up the development of PPP (September 30, 2021) and 
published them on its website. As of the end of September, the State Register 
of Financial Institutions contained information on 63 NPFs and 19 NPF 
administrators.

The total value of assets generated by NPFs (September 30, 2021) 
amounted to UAH 3 788,6 million, which is 8,6 % or UAH 300,0 million more 
than in the same period of 2020.

The main areas of investment in pension assets were government securities 
(46,3 %), cash in bank accounts (35 % of invested assets), bonds of enterprises 
issuing residents of Ukraine (9,7 %), real estate (3,1 %), domestic local bonds 
(2,5 %).

As of September 30, 2021, the total income received from investing pension 
assets amounted to UAH 2 870,2 million, having increased by UAH 311,4 million 
or 12,2 % compared to September 30, 2020 [2].

The Russian Federation’s large-scale military aggression against Ukraine 
has changed the best of many Ukrainians. Already among the NPFs participants 
there are many people who want to give charitable assistance at the expense 
of their own accumulated pension funds, who work for charitable organizations, 
purposefully raise funds to meet the needs of the Armed Forces of Ukraine and 
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the victims.
Therefore, I propose to expand the list of grounds for the provision of 

pension assistance during martial law, in particular for the provision of charitable 
assistance at the request of a member of the fund without reference to the 
participant’s retirement age. And in accordance with the pension funds to 
transfer such pension funds to the recipient of charitable assistance, chose a 
member of the fund (or his successor) at will [3].

Thus, if technically possible, the Commission allows a number of transactions 
with NPFs assets at least once a month, in particular, to calculate the net unit 
value of pension assets of the respective NPFs. Among them:

- the custodians of NPFs assets have the right to dispose of NPFs 
administrators to make payments to persons-participants of NPFs, with whom 
an agreement on the payment of pensions for a specified period. They may also 
pay one-time pension for members or their heirs in the presence of the bases 
provided by the legislation, and provided that such regulations comply with the 
requirements of the law and NPFs documents;

- custodians of assets have the right to carry out orders of asset management 
companies on concluding new agreements on the placement of funds on 
deposit accounts of banks.

It is important that when calculating the value of assets and the net asset 
value, the funds received as a result of passive income on NPFs assets should 
be taken into account. Asset custodians have the right to comply with asset 
management companies orders to purchase government securities at the 
expense of NPFs, transactions with which the regulator allowed on February 
28, 2022.

Asset management companies together with the custodian of the assets of 
the relevant NPF must ensure the appropriate recalculation of the net value of 
a unit of pension assets in the manner prescribed by law. NPFs administrators, 
in turn, are obliged to ensure the reflection in the systems of personalized 
accounting of NPFs participants all the consequences of these operations [4].

Therefore, as a result of studying the state of development of NPFs during 
the war, it is necessary to provide the following proposals to increase the 
efficiency of the pension savings system:

1) restore the economy and guarantee social protection of people, financial 
resources are needed, which are ready to provide Ukrainian and international 
charitable and public organizations;

2) it is necessary to expand the sources of pension assets of NPFs also 
through charitable contributions, grants and domestic or international assistance;

3) expand the list of persons who can be contributors to the NPF and, 
accordingly, make pension contributions for the benefit of individuals participating 
in the NPF;

4) provide charitable assistance at the request of the participant of the 
fund without reference to the participant’s retirement age. Accordingly, to 
allow pension funds to transfer such pension funds in favor of the recipient of 
charitable assistance, chosen by the participant of the fund (or his successor) 
at his own request. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: РОЛЬ  
У СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ  

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Українська наукова економічна думка дедалі глибше усвідомлює, що 
підприємництво є одним із основних факторів формування та розвитку 
економіки з ринковим механізмом господарювання. Успішна трансфор-
мація української економіки, яка на даний момент ще перебуває у пере-
хідному стані, маючи орієнтацію на розбудову сучасної соціально орі-
єнтованої економічної системи,  неможлива без діяльності підприємців, 
які зумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макроекономічному 
рівні. 

Серед останніх наукових досліджень найпомітнішою й найпрактичні-
шою з політекономічної точки зору є праця провідного українського вче-
ного З. Варналія [1]. Базуючись на логіко-історичному методі наукового 
пізнання автор доводить, що відносини підприємництва належать до  
об’єкту політико-економічного дослідження. В роботі розкрито теорети-
ко-методологічні засади підприємництва і конкуренції, досліджено про-
блеми діалектики цих явищ, як невід’ємних атрибутів ринку, та визначе-
но умови і особливості розвитку інноваційного підприємництва у складі 
ключових інноваційних чинників забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки. Викладено теоретичні основи феномену під-
приємництва з погляду ретроспективи та економічної інтерпретації. Ви-
знається, що у вітчизняній економічній літературі «досі спостерігається 
поверхневе, спрощене, а інколи й заплутане тлумачення суті підприєм-
ництва і підприємця», що неминуче  вплинуло на визначення  цих понять 
у законодавчих актах та застосуванні у господарській  практиці. Поняття 
«підприємництво» визначається як «надзвичайно широке й містке», у 
якому «переплітається сукупність економічних, юридичних, політичних, 
історичних і психологічних відносин. Складалося воно протягом знач-
ного часу, змінюючись під впливом базисних і надбудовних інститутів, 
психології людей тощо» [1, c. 97-98].

Наразі окреслюється потреба в переробленні існуючих підходів до 
вивчення трансформаційних процесів в економіці і суспільстві з метою 
розроблення відповідних заходів реформування на базі нових методо-
логічних засад. Системною теоретико-методологічною основою дослі-
дження є інструментарій міждисциплінарного синтезу – соціально-філо-
софські методи, методологічні підходи, концепції й гіпотези класичної 
науки, фундаментальні положення інституціональної, неокласичної та 
еволюційної теорій, методологічні постулати архітектоніки і інституціо-
нальної політичної економії [2]. 
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Системно-категоріальний принцип вираження інституту (авторський 
підхід [3]) дає можливість знайти взаємозв’язок ідеального з реальним, 
формування і ефективного функціонування інституціональних механіз-
мів (інституціалізація), процесів суспільної трансформації з практични-
ми діями та реформуванням окремих сфер суспільного життя. Наукова 
новизна одержаних результатів полягає у розробленні теоретико-мето-
дологічних засад системного дослідження відносин власності, іденти-
фікації інституту власності як спільно-роздільної ресурсної системи й 
обґрунтування на цій основі перспектив перетворення соціально-еконо-
мічної системи [3]. У системі власності закладено механізми спадковості 
і мінливості, які й визначають генетичний рівень еволюції, той вихідний 
рівень, де починає з’єднуватися природне і суспільне, де зароджується 
саморозвиток, формуються і успадковуються генетичні ознаки господар-
ства. У вирішенні проблем реконструкції соціально-економічної системи 
потрібно базуватись на розумінні єдності об’єктивної трансформації і 
реформування системи власності як базового інституту суспільства та 
основи його перетворення.

Розроблено концепцію формування системи власності як спіль-
но-роздільної ресурсної системи («СВ-СРРС») [3]. В межах цієї системи 
індивіди набувають статусу повних інституційних власників та інститу-
ційних підприємців у царині відносин власності. Це дозволило визначити 
методологічну основу для побудови соціо-техно-економічного механізму 
мобілізації ресурсів на усіх рівнях соціально-економічної системи для 
задоволення потреб громадян і суспільства та гармонічного поєднання 
індивідуальних і спільних інтересів.

У розробленій нами концепції наголос робиться не стільки на «коор-
динаційних і розподільних аспектах інститутів» – правил, а окреслюєть-
ся й переважає відтворювальний аспект інституціональних механізмів 
СВ-СРРС. У результаті дії цих механізмів отримуємо єднання інтересів 
членів громади та заінтересованість кожного у відтворенні ресурсів у 
межах СВ, яка є спільно-роздільною, й розуміння, що її  розвиток за-
лежить від якості управління цією системою з боку громади та кожного 
її члена як інституційного підприємця безпосередньо. Дія інституціо-
нальних механізмів має на меті досягнення умовної поведінки людини 
й квазідобровільного виконання нею правил у межах співтовариства, 
до якої вона належить, та є інституційним проектувальником СВ-СРРС. 
Усвідомлене індивідом слідування узгодженої з діями інших стратегії, 
спрямованої на розширене відтворення їх СВ, за умови дієвої системи 
нагляду (з включенням елементу взаємонагляду), яка забезпечує умо-
ви підтримки правил на високому рівні при низьких витратах, створю-
ють ситуацію, коли стабільні інституційні домовленості та індивідуальні 
стратегії підтримують одна одну [3, с.211, 216].

Процес індустріалізації з переходом до нової економіки й постінду-
стріального суспільства розглядається нами як інституціональний комп-
лекс, заснований на системі власності. І механізми цих перетворень 
виглядають не як абстрактні механізми, а як зрозумілі, передбачувані і 
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керовані з боку суспільства інституціональні механізми системи власно-
сті, в нашому варіанті викладу їх суті та структури [3]. Запропонований 
підхід дає змогу усвідомити реальні механізми побудови нового суспіль-
ства («нового індустріального», «постіндустріального», «інформаційно-
го»), в якому громадянська спільність є не просто асоціацією вільних 
самоврядних об’єднань, а передусім суспільством, в якому окремі гро-
мадяни є його головними компонентами ... відбувається зміна системи 
поглядів на науково-технічний прогрес як розумно контрольований за-
сіб досягнення необхідних матеріальних передумов реалізації мораль-
но-ціннісних орієнтирів.

Е. Остром своїми дослідженнями [4] доводить, що за певних умов 
індивіди є здатними до інституційного підприємництва. Такі умови ство-
рюються в СВ-СРРС, де члени громади набувають статусу повного ін-
ституційного власника, і кожен з них стає спроможним до виробництва 
правил, що дійсно може стати суспільним надбанням.

СВ-СРРС якраз і являє собою цю стабільну інституціональну осно-
ву, що детермінує безальтернативну складову функціонування сучас-
них господарських систем на всіх рівнях. Інституціональний механізм 
СВ-СРРС функціонує як інструмент інституційного руйнування і інсти-
туційного виробництва, визначаючи їх співвідношення і канали взає-
модії. Цей механізм забезпечує інноваційне виробництво правил у сис-
темі власності за участю індивідів як повних інституційних власників. 
Йдеться про тривалий процес демократизації відносин власності, який 
безпосередньо пов’язаний із становленням та розвитком справжнього 
громадянського суспільства та глибокою демократизацією усієї системи 
суспільних відносин.

Якщо «підприємництво – універсальна загальноекономічна функція 
будь-якої економічної системи, що поєднується з виконанням інших ви-
дів діяльності» [5], то інституційне підприємництво сприймається у яко-
сті універсальної соціально-економічної функції нової економіки. Статус 
повного інституційного власника (в межах СВ-СРРС виникає умовне во-
лодіння власністю або умовне право на володіння власністю будь-якої 
форми (типу, виду)) за нашим підходом постає визначальною властиві-
стю інституційного підприємця. 

Сформулювавши концепцію підприємництва, Й. Шумпетер пока-
зав, що в економічному мисленні того часу було недостатньо новизни 
і мав минути певний час, поки нові ідеї завоюють уми. Більше того, цей 
процес пов’язаний з особливими труднощами через відсутність чітких 
структур і загальновизнаної термінології. Ці проблеми не втратили своєї 
актуальності і до сих пір.

Управління СВ-СРРС сприяє (або «виховує» )  спроможності людини 
до адаптивної поведінки, пов’язаної з управлінням наявними в розпоря-
дженні ресурсами. Інституційне підприємництво стає постійною іннова-
ційною діяльністю, більше того, на сьогодні виходить на вищий суспіль-
ний рівень. В основі процесу інституційної підприємницької діяльності 
лежать сучасні тенденції до суспільного розвитку, які пов’язані з гумані-
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зацією усіх сфер суспільного життя. 
Специфіка й основна функція інституційного підприємництва також 

полягають у здатності в особливий спосіб поєднувати, організовувати 
фактори виробництва: землю, капітал, працю, до яких наразі доєднано 
і знання. «Функції підприємця полягають у поєднанні, комбінуванні фак-
торів виробництва» [1, с.110] і здатність до цього визначається особи-
стими рисами підприємця, його творчими здібностями, які формується в 
процесі інституційного проектування в СВ-СРРС. 

Інституційне підприємництво є функцією інституційного середови-
ща, що вбирає в себе усі сфери суспільного життя і економічна систе-
ма вбудована в соціальні відносини.  Набуваючи статусу інституційного 
підприємця в суспільстві пересічені люди максимально залучаються до 
організації управлінням суспільним життям, «несуть персональну відпо-
відальність за реалізацію своєї свободи» і саме це, за визначенням  К. 
Поланьї, може перетворити суспільство на життєдайне і справедливе.  
У своїх дослідженнях вчений виходить з того, що у всіх інших, крім ка-
піталізмі вільної конкуренції, суспільствах, «економіка є інститутом, що 
визначається та залежить від норм, звичаїв та інших соціальних відно-
син» [6, с. 174]. 

Як підприємництво, ставши найважливішим економічним ресурсом, 
перетворило економічне життя у ХХ ст. [5], інституційне підприємництво, 
ставши найважливішим соціально-економічним ресурсом у ХХІ ст., 
створює умови для переведення економіки на інноваційно-інвестицій-
ну модель постіндустріального сталого розвитку. Методологічні основи 
дослідження інституційного підприємництва, яке за своєю суттю є дина-
мічно-інноваційним,  доцільно вивчати в контексті суспільного розвитку, 
особливостей самоорганізації системи в різних умовах соціально-еконо-
мічних трансформацій. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Сучасні трансформаційні процеси в регіональних економічних систе-
мах, що в останні декілька років характеризуються значним впливом інно-
вацій та цифровізації, набули особливої актуальності в умовах воєнного 
стану у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. 

Успіх у виході з кризового стану економіки регіонів, території яких були 
частково окуповані, багато в чому залежить від рівня інвестиційної актив-
ності у цих регіонах, який напряму залежить від здатності представників 
малого бізнесу у найкоротші терміни та з мінімальними витратами активі-
зувати бізнес-середовище в межах означених територій. 

Активізація інвестиційної діяльності має сприяти інноваційному роз-
витку представників бізнесу у всіх без виключення регіонах України і під-
вищити рівень їх конкурентоспроможності. 

Реформа децентралізації влади дала змогу реалізації ефективних ор-
ганізаційних процесів на рівні територіальних громад та адміністративних 
областей у цілому. Регіони змогли керувати власними ресурсами та ор-
ганізувати ефективну міжрегіональну кооперацію. На сьогодні, коли вій-
ськова агресія Російської Федерації проти України не припинилась, а її 
негативний вплив на економіку регіонів у значній мірі посилився та харак-
теризується проявом вимушеного скорочення їх економічної активності, 
спостерігається нестача інвестиційних ресурсів, які чинять безпосередній 
вплив на рівень розвитку економіки, її інноваційність та конкурентоспро-
можність.

Все це актуалізує питання активізації трансформаційних процесів у 
регіональному розвитку з метою подолання наслідків військової агресії 
Російської Федерації проти України. 

Світовий досвід наукових досліджень щодо вирішення питань активі-
зації трансформаційних процесів у регіональному розвитку [1, 2] свідчить 
про наявність певних особливостей в організації інвестиційного стимулю-
вання підприємницької діяльності. На перший план більшість фахівців 
висувають питання визначення рівня інноваційної активності. Особливої 
уваги потребують питання організації контролю якості та конкурентоспро-
можність продукції регіонального підприємництва. У перспективі необхід-
ним стає досягнення балансу у розвитку складових економічної системи 
регіону. 

Авторський підхід до вирішення кола означених завдань полягає у ви-
значенні пріоритетних напрямів щодо подолання проблем кожного з ре-
гіонів у цілому та кожної територіальної громади з його складу та розро-
бленні прикладних рекомендацій щодо забезпечення збалансованості у 
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розвитку економіки, заснованих на вдосконаленні практики інвестування 
в розвиток певних видів економічної діяльності на підґрунті їх націленості 
на інновації та відповідність світовим стандартам якості товарів, робіт і 
послуг.

Серед наробок [3] має місце авторський підхід до цільового фінан-
сування видів економічної діяльності шляхом організації інвестування в 
інноваційний розвиток. Запропонована методика вибору управлінських 
рішень містить у підґрунті кількісне комплексне оцінювання доцільності 
інвестування у певний вид економічної діяльності в межах означеної ад-
міністративної території, будь то громада або регіон у цілому, в залежно-
сті від рівня прийняття управлінського рішення.

Доведено, що рівень соціально-економічного розвитку адміністратив-
ної території та рівень схильності до інновацій обраних видів економічної 
діяльності на пряму залежить від ефективності та розміру інвестиційних 
ресурсів, що спрямовані в регіон. На обсяги інвестиційних ресурсів без-
посередньо впливає рівень інвестиційної привабливості адміністратив-
ної території, який характеризується ступенем соціально-економічного, 
фінансового та політичного розвитку. Рівень інвестиційної привабливості 
визначає напрямок інвестування ресурсів у певні види економічної діяль-
ності.

Рівень інвестиційної привабливості регіонів формується під впливом 
ряду факторів, серед яких слід відзначити: рівень розвитку інноваційної 
інфраструктури, яка дає можливість створювати нові знання та іннова-
ції; рівень розвитку бізнесу, який посилюється інвестиційними процеса-
ми; фінансово-кредитну систему, що сприяє підвищенню ефективності та 
зниженню ризику інвестування; розвиток сфери виробництва, що харак-
теризується станом основних засобів і потребою в їх інноваційному онов-
ленні для забезпечення економічної безпеки; інституційну структуру, що 
формує інституційну архітектуру залучення інвестиційних ресурсів і є ре-
гресором, або навпаки прогресором з точки зору активізації трансформа-
ційних процесів через створену систему інститутів, законів, правил тощо. 
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ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ  
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Важливим напрямком реалізації соціальної політики держави є удо-
сконалення системи соціального забезпечення населення. В Україні вже 
відбувся перший етап пенсійної реформи, але питання функціонування 
та впровадження такої пенсійної системи є досить актуальним, тому що 
від пенсійного забезпечення залежить рівень стабільності та економіч-
ного розвитку країни.

Питання функціонування пенсійної системи України досліджувало 
багато вчених-економістів, серед них Гуменюк В. вивчав напрями вдо-
сконалення законодавчої бази у сфері пенсійного забезпечення, Ве-
недіктов С., розглядав правові засади регулювання пенсійної системи, 
Болотіна Є., аналізувала проблеми розвитку пенсійного забезпечення 
в Україні в контексті соціальногоо захисту. Деякі науковці вважають, що 
пенсійне забезпечення стосується лише тих виплат, що здійснюються 
з державного бюджету, але хочу зазначити, що таке тлумачення є хиб-
ним, так як законодавчими актами передбачено обов’язок держави у 
створенні умов для забезпечення пенсіями всіх категорій громадян на 
обов’язкових та добровільних засадах. Джерелом фінансування зазна-
чених виплат слугують внески роботодавців та працівників, також дохід 
від інвестування пенсійних нагромаджень, а кошти з державного бюдже-
ту використовують в окремих випадках. 

Пенсійна система – це сукупність організаційних, юридичних та ін-
ших передбачених законодавством дій, спрямованих на забезпечення 
соціальних довічних грошових виплат непрацездатним громадянам у 
зв’язку з настанням певних обставин (інвалідність, настання старості, 
втрата годувальника) у розмірах не нижчому від прожиткового мінімуму, 
встановленого законодавством [3]. 

Ключовим у пенсійному забезпеченні є виплата пенсій незалежно 
як попередньо здійснювалися відповідні платежі (пенсійні внески). Такі 
внески можуть мати системний обов’язковий характер (накопичувальна 
складова) або зовсім не здійснюватися особою, а гарантуватися держа-
вою (солідарна складова) пенсійного забезпечення – у цьому випадку 
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відбувається перенесення платежів з індивіда на суспільство в цілому 
[1, c.135].

Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються: види 
пенсійного забезпечення; умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; 
пенсійний вік для чоловіків i жінок, з досягненням якого особа має право 
на пенсійні виплати; джерела формування коштів, що спрямовуються 
на пенсійне забезпечення; умови, норми та порядок пенсійного забезпе-
чення; організація та порядок управління в системі пенсійного забезпе-
чення [2, с.43].

Структуру національної пенсійної системи визначено у Законі Украї-
ни «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» (далі – Закон). Так, 
відповідно до ст.2 Закону, система пенсійного забезпечення в Україні 
складається з трьох рівнів: солідарна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування; накопичувальна система загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування; система недержав-
ного пенсійного забезпечення [3]. 

Наразі економісти виділяють ряд недоліків стосовно накопичуваль-
них пенсій, а саме: зменшення надходжень до Пенсійного фонду Укра-
їни, тому що не планується збільшення податкового навантаження на 
роботодавців, заощадження знеціняться, оскільки зростає рівень інфля-
ції, відсутніст гарантії збереження коштів та нерозвиненість фондового 
ринку, оскільки недостатньо надійних інструмеентів для вкладення ко-
штів. 

Наша держава запроваджує на законодавчому рівні певні правила 
в частині запровадження пенсійної системи і пенсійного забезпечення, 
при цьому формуючи переваги та недоліки. Основними перевагами є 
те, що накопичувальна система пенсій не залежить від демографічних 
проблем, забезпечує інвестиційний ресурс економіки, забезпечує пер-
соніфікацію і індивідуалізацію накопичення грошових коштів. Проте, не-
доліками є те, що подальше погіршення фінансового стану. Пенсійного 
фонду, забезпечення якого здійснюється з державного бюджету, вплив. 
Фінансово-економічної кризи, зумовленої введенням воєнного стану, а 
саме зниження заробітних плат, незабезпечення умов гарантування по-
вернення та збереження коштів населення.

Проте, виходячи з цього таку систему досить складно реалізувати. 
Така реформа стосується великої кількості політично активних людей, 
і не принесе політичних дивідендів. І якщо частину коштів із солідар-
ної системи буде перераховано на накопичувальні рахунки, то дефіцит 
Пенсійного фонду доведеться перекривати якимось надходженнями, 
що несе за собою загрозу макрофінансовій стабільності держави. 

Ще одним фактором впливу на пенсійну систему є те, що в умовах 
воєнного стану пенсійонери потребують особливої уваги та підтримки. В 
квітні 2022 року середній розмір становив 4 370,45 гривень, а мінімаль-
на пенсія з 1 січня 2022 року встановлена у розмірі 1 934, 00 гривень з 
урахуванням прожиткового мінімуму [4].

Станом на 01.05.2022 загальний обсяг заборгованості Пенсійного 
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фонду України за позиками за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку (далі – ЄКР) /з урахуванням заборгованості попередніх років/ 
становив 84,9 млрд грн і збільшився з початку року на 14,6 млрд грн, 
що свідчить про погіршення фінансового стану фонду і збільшення його 
залежності від ресурсів державного бюджету та позик за рахунок коштів 
ЄКР [5].

Перспективи розвитку пенсійної системи України пов’язані з пошуком 
шляхів збалансування солідарного рівня (поступове підвищення пенсій-
ного віку відповідно до зростання очікуваної тривалості життя, заохочен-
ня пенсіонерів до участі в робочій силі, ширше залучення працездатного 
населення до солідарної пенсійної системи) як необхідної передумови 
впровадження обов’язкового накопичувального рівня, стимулювання 
участі громадян у приватних пенсійних планах. 

Таким чином, пенсійна система нашої держави є нестійкою та по-
требує доопрацювання. Деякі аналітики спираются на те, що людям по-
трібно пізніше виходити на пенсію, тобто довше залишатися економічно 
активними, проте, вважаючи на той фактор, що в країні введено воєнний 
стан, пенсінйа система потребує доопрацювання або пошуку резервів 
для фінансування  найбільш незахищених верств населення  держави. 

Наша країна перебуває на ранній стадії перебудови, це дозволяє 
застосовувати досвід інших країн, які в окремих напрямках пішли далі, 
враховуючи переваги і проблеми окремих пенсійних систем країн світу, 
їхні функції, принципи побудови, організаційний, фінансовий механізми 
тощо. Тому розробка основ пенсійної політики і заходів по її реалізації 
для вирішення ряду проблем державного регулювання пенсійних сис-
тем в Україні повинна базуватися на аналізі того передового досвіду, 
який накопичений в різних державах. 
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ТЕНДЕНЦІЇ  У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ЗРОСТАННЯ ЦІН В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

На тлі зростаючого побоювання щодо різкого зростання цін на енер-
гію та продуктів харчування влада у багатьох країнах почала встанов-
лювати нові перешкоди для експортерів різноманітних товарів, в першу 
чергу сировини та продуктів харчування. Зазначена тенденція може сут-
тєво посилити глобальний ціновий шок та інфляцію продовольства.

Останніми роками у міжнародній торгівлі спостерігається стійка тен-
денція коли уряди, побоюючись зростання цін всередині країни впро-
ваджують експортні обмеження. Так, Китай нещодавно запровадив об-
меження експорту мінеральних добрив на світовий ринок намагаючись 
у такий спосіб утримати стабільність цін та належний рівень запасів на 
внутрішньому ринку. Оскільки Китай є одним із найбільших постачаль-
ників фосфатів, карбаміду та сульфатів, частка якого складає 30% сві-
тової торгівлі, то обмеження експорту призведе до дефіциту на тради-
ційних експортних ринках у Південно- Східній Азії, Індії та Пакистану.[1] 
До подібних кроків вдалися уряди Індії – заборона на експорт пшени-
ці[2], Індонезії – експорт пальмового масла, Малазії – експорт курятини, 
Аргентини – обмеження на експорт яловичини, Росії – експорт мінераль-
них добрив, пшениці та постачання інертних газів (неон, аргон, ксенон, 
криптон та ін.)[3]

Такі дії допомагають на певний час зменшити інфляцію в країні однак 
створюють нові проблеми:

- виникає дефіцит товарів, які опинились під експортними обмежен-
нями який, в свою чергу, провокує подальше зростання цін на світовому 
ринку і сприяє впровадженню обмежень іншими країнами. Так, за да-
ними аналітиків, обмеження експорту мінеральних добрив призведе до 
зменшення виробництва кукурудзи у Бразилії, подальшого дефіциту та 
підвищення цін [4];

-  обмеження впливають на структуру виробництва в окремих галузях 
економіки. Зокрема, підвищення цін на мінеральні добрива призвели до 
того, що американські фермери почали все більше робити свій вибір на 
користь таких культур, як бобові, які потребують менше азотних добрив, 
ніж пшениця та кукурудза;[5]
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- обмеження на експорт дозволяють зменшити ціни всередині країни, 
однак, вони зменшують доходи виробників добрив, аграрної продукції , 
що, в свою чергу, призводить до зменшення інвестицій у розвиток бізне-
су, витрат на робочу силу;

- обмеження в світовій торгівлі сприяють тому, що центральні банки 
багатьох країн, з огляду на довгострокові тенденції зростання цін, бу-
дуть проводити більш жорстку монетарну політику, яка спрямована на 
обмеження сукупного попиту в національних економіках.

Таким чином, обмеження експорту дозволяють вирішити коротко-
строкові задачі із підтримання цінової стабільності, однак такі дії призво-
дять до розкручування інфляційних процесів[6] в світовій економіці, які 
впливають на усі країни і є підставою для проведення жорсткої монетар-
ної політики в різних країнах, яка спрямована на стримування сукупного 
попиту. Жорстка монетарна політика може, в свою чергу, призвести до 
переходу економіку у фазу рецесії. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ

Загальновизнаним є факт, що саме малий бізнес є каталізатором 
економічного зростання та дає змогу сприяти оптимізації участі Укра-
їни в міжнародному поділі праці, посиленні конкурентоспроможності 
національної економіки, вирішення соціально-економічних проблем, 
пов’язаних із зайнятістю та доходами населення. Разом з тим активі-
зація розвитку малого бізнесу потребує розширення комплексу заходів 
щодо формування сприятливого бізнес-клімату, правового забезпечен-
ня організації діяльності та регулювання малого бізнесу, запроваджен-
ня системи ефективного контролю за реальними обсягами продажів, 
проведення комплексної модернізації системи оподаткування у напрямі 
зменшення податкового тиску на бізнес.

Протягом тривалого періоду в стимулюванні малого та середнього 
бізнесу об’єктивно накопичилось значне коло проблем, які стримують 
його розвиток. Враховуючи той факт, що питання важливості розвитку 
малого і середнього бізнесу як головних суб’єктів підприємництва стає 
важливим джерелом доходів домогосподарств, активним учасником за-
доволення індивідуалізованих потреб значно загострюються у періоди 
кризових явищ,  стимулювання розвитку суб’єктів малого та середньо-
го бізнесу для повоєнного відновлення України та забезпечення якісних 
структурних трансформацій в національній економіці з орієнтацією на 
потреби розвитку національної промисловості ще більше актуалізуєть-
ся. 

Досвід розвитку країн з ринковою економікою засвідчує той факт, що 
основним формам малого підприємництва в їх структурі належить ваго-
ме місце, оскільки вони є гнучкими та динамічними формами господа-
рювання. Зокрема, за офіційними даними ООН, у розвинених країнах 
малі та середні підприємства залежно від країни становлять до 90–95% 
усіх підприємств, створюють від 30 % до 70 % національного продук-
ту, забезпечують половину приросту нових робочих місць та зайнятості 
економічно активного населення [1]. Зокрема, в США малі та середні 
підприємства забезпечують працевлаштування понад 50% працездат-
ного населення, в Японії – понад 70%, в європейських країнах – 50–80% 
[2, с. 6].

Розглядаючи проблему розвитку малого бізнесу варто відзначити ос-
новні критерії розмежування основних їх форм на законодавчому рівні. 
Так, перш за все доцільно звернути увагу, що сам термін «малий бізнес» 
у нормативно-правових документах не визначений. Натомість, у ст. 42 
Господарського кодексу визначено поняття «підприємництво» як «са-
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мостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська ді-
яльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) 
з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку». Однак, до суб’єктів малого бізнесу зазвичай відносять суб’єк-
тів підприємницької діяльності (СПД), які ідентифікуються залежно від 
відповідних кількісних критеріїв поділу. Критерії такого поділу СПД на 
конкретні різновиди містяться у ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу Укра-
їни [3], а також передбачені у ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [4] (табл. 1). 

Таблиця 1
Критерії ідентифікації суб’єктів малого бізнесу в Україні

Суб’єкти 
підприєм-

ництва 
(фізичні 

особи-під-
приємці, 
юридичні 
особи) за 
розміром

Господарський кодекс 
України

Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в 

Україні»

Кількість 
працівни-

ків
Річний 
дохід

Балансова 
вартість 
активів

Чистий 
дохід 

від реалі-
зації 

продукції 
(товарів, 
робіт, по-

слуг)

Середня 
кількість 
працівни-

ків

Суб’єкти 
мікропід-

приємства 
до 10 осіб до 2 млн 

євро 
до 350 тис. 

євро
до 700 тис. 

євро до 10 осіб

Суб’єкти 
малого під-
приємства 

(МП) 
до 50 осіб до 10 млн 

євро 
до 4 млн 

євро
до 8 млн 

євро до 50 осіб

Суб’єкти 
середнього 
підприєм-

ства 
до 250 осіб до 50 млн 

євро 
до 20 млн 

євро
до 40 млн 

євро до 250 осіб

Великі під-
приємства 

понад 250 
осіб 

понад 50 
млн євро 

понад 20 
млн євро

понад 40 
млн євро 

понад 250 
осіб

Джерело: складено за [3, 4]

Окрему групу критеріїв для суб’єктів малого бізнесу визначено у По-
датковому кодексі України [5]. Згідно з ст. 291 Податкового кодексу для 
стимулювання розвитку малого бізнесу замість традиційного податку на 
прибуток підприємств запроваджено систему спрощеного оподаткуван-
ня та чотири основні групи платників єдиного податку: 

- перша група (ставка 10% розміру прожиткового мінімуму) – ФОП, які 
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць 
на ринках чи надають побутові послуги виключно населенню, не вико-
ристовують працю найманих осіб, обсяг доходу протягом календарного 
року не перевищує 300 тис. грн; 
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- друга група (ставка 20% розміру мінімальної заробітної плати) – 
ФОП, які здійснюють різного роду види діяльності та надають послуги 
населенню та юридичним особам за чітко визначеним переліком, мо-
жуть використовувати працю найманих осіб (до 10 осіб), обсяг доходу 
протягом календарного року не перевищує 1,5 млн грн; 

- третя група (ставка 3% доходу – якщо особа є платником ПДВ; 5% 
доходу – якщо особа не є платником ПДВ) – юридичні особи та ФОП, 
які використовують працю найманих осіб (кількість осіб не обмежена), 
обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 5 млн грн; 

- четверта група (об’єктом оподаткування є площа сільськогосподар-
ських угідь, базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного 
гектара) – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сіль-
ськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звіт-
ний) рік дорівнює або перевищує 75%.

В цілому, в національній системі регулювання малого бізнесу існує 
паралельно три напрями ідентифікації суб’єктів малого бізнесу, здійс-
нення яких передбачає досягнення цілей обліку, цілей оподаткування та 
цілей регулювання. Для цілей регулювання використовується фактично 
дві групи суб’єктів малого бізнесу: фізичні особи-підприємці (ФОП) та 
юридичні особи (підприємства).

Особливо важливим є визначення чітких критеріїв регулювання ді-
яльності малого бізнесу внаслідок можливих зловживань такими суб’єк-
тами при використання спрощеної системи оподаткування. Так, у роботі 
[6] виділено та описано щонайменше три основні варіанти зловживань 
суб’єктами малого бізнесу на використанні спрощеної системи оподат-
кування (формальне подрібнення, колаборація з великими підприєм-
ствами на загальній системі оподаткування, заміна трудових договорів 
на договори співпраці з ФОП). На думку авторів, зловживання з спроще-
ною системою оподаткування є третім за важливістю способом ухилен-
ня від сплати податків після офшорів та «податкових ям», які за оцін-
ками USAID ЛЕВ у 2013 році склали «6,3 мільярди гривень, що склало 
0.4% ВВП, що становить лише на 10% менше, ніж сукупний дохід від 
єдиного податку» [6, с. 287]. Тому стимулювання розвитку малого бізне-
су потребує одночасно удосконалення податкового регулювання таких 
суб’єктів, на чому наголошуєтеся, зокрема у [7]. 

Цікавим є зріз функціонування суб’єктів малого бізнесу за видами 
економічної діяльності. Порівнюючи галузевий розподіл суб’єктів мало-
го бізнесу, слід відмітити, що в Україні у торгівлі зосереджено від 51% до 
60% суб’єктів малого бізнесу, в ЄС – 21%. У країнах Європи на промис-
ловість припадає 18%, в Україні лише 6%; на будівництво в ЄС – 13%, 
в Україні – 2%; на транспорт і зв’язок у ЄС – 14%, в Україні лише 5%; на 
сільське господарство в ЄС – 11%, в Україні – 2% [8, с. 497].

Значення розвитку малого бізнесу в національній економіці достат-
ньо вагоме, оскільки забезпечує формування прошарку нових україн-
ських виробників, які мають змогу не лише наповнювати внутрішній ри-
нок якісними товарами і індивідуалізованими послугами, але й можуть 
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забезпечувати «імпульс» для відновлення економіки в повоєнний час. 
Разом з тим, в Україні розвиток малого підприємництва потребує мо-

тивованої підтримки саме з позицій продукування товарів та послуг, уча-
сті у створенні нових робочих місць. Однак, окрім проблем, пов’язаних із 
самим воєнним часом, що ускладнює розвиток бізнесу, логістику підпри-
ємців  спіткають певні труднощі: з придбанням необхідного обладнання, 
високим податковим навантаженням, зубожінням населення, що супро-
воджує падіння попиту, незахищеністю працівників цих підприємств, не-
достатністю фінансових ресурсів тощо.
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«БУТИ ЛЮДИНОЮ» – РОДИННІ ПЕРЕКАЗИ  
ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ  

(ЗАПИСАНО НА ЧИГИРИНЩИНІ)»

Війна – це не метал, не кулі, ні.
Війна – це люди.

Л. Якубова
Від публічних спогадів, офіційних презентацій та наукових публіка-

цій родинні перекази про Другу Світову війну відрізняються відсутністю 
епічних картин та масштабних подій. Зазвичай це – незначні подробиці 
буденного проживання воєнного лихоліття. Однак, ці коротенькі історії 
тяжкої буденності розкривають головну рису особистості – людяність. 
Чим далі від нас Друга Світова війна, тим більше ми дізнаємося про 
факти гідної поведінки людей у негідній, страшній та небезпечній си-
туації. Врятувати ближнього, допомогти переслідуваному, нагодувати 
голодного – це прості історії вчинків, які в умовах війни вимагають муж-
ності та сміливості [1, с. 10]. 

В даній роботі подано перекази про Другу Світову війну, записані від 
жителів Чигиринщини в квітні 2022 р. Ці розповіді не містять чіткого по-
ділу за усталеною схемою «свій» – «чужий», вони про людей, яких війна 
розділила по різні боки лінії фронту, але яких об’єднали фундаменталь-
ні основи людського буття: людяність, мораль, співчуття, любов та ін., 
що проявлялись в потребі спілкування, тузі за рідними, бажанні відчути 
родинний затишок. 

Записано від Сібякіна М. В., 1963 р. н., уродженця с. Стецівка Чер-
каського р-ну Черкаської обл. Почуто від Амброса Р. В., 1974 р. н, уро-
дженця с. Стецівка Черкаського р-ну, Черкаської обл.

«Якось мені Руслан Амброс розказував, а йому його дід Федір, шо 
отам на горі на шанці були млини. І як німці проходили, то до його діда з 
бабою забіг німець, начав балакать по російському. Розказував, шо він 
отсюда родом, а млини оті, і показує рукою, строїм його батько. А тоді 
засукав рукав, а там наколка вибита – гора і три млини, і махає одно на 
гору, мол це мій батько строїв»

Записано від Сібякіної Г. Я., 1968 р. н. уродженки с. Вітове, жительки 
с. Стецівка Черкаського р-ну Черкаської обл. Почуто від баби Поліни 
(1922 – 2005), уродженки с. Стецівка Черкаського р-ну Черкаської  обл.

«Баба Полька тушиха розказувала, шо її німці насильно погнали в 
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Германію, і десь вона там коло плєнних була, та дала плєнному солдату 
кусочок хліба, а німці це побачили і кинули її у гетто в Польщу. Там її 
собаками травили, каже: «Біжу, а за мною хорти…три німецькі овчарки 
гоняться, я на землю впала і так Богу молюся, голову в землю впхнула, 
лежу і молюся…молюся… А собаки коло мене кругами ходять і не тро-
гають, німці одно фас та фас, а собаки ні, ходили кругами коло мене, так 
і не взяли»

Записано від Сібякіної Г. Я., 1968 р. н. уродженки с. Вітове, жительки 
с. Стецівка Черкаського р-ну Черкаської обл. Почуто від матері – Ле-
щенко Т. Є. (1931-1997), уродженки с. Вітове, що нині затоплене водами 
Кременчуцького водосховища.

«Мати розказувала, шо як уже німці одступали, та йшли селом, вони 
з материю були дома у хаті. Зайшов німець з автоматом, вони вже поду-
мали шо зараз він їх як чистоне, шо були та й нема… А він подивився, 
поклав автомат, достав фотографії, розклав на столі, а на них жінка і 
троє дітей. Сів і плаче, матір мою по голові гладе і плаче «кіндер», «кін-
дер», а тоді достав з кармана кусочки сахарю і дав матері. Баба Оксана 
дала йому кусок хліба і молока. Казала мати, шо нічого він їм не зробив, 
тіки дуже плакав». 

Записано від Сібякіної Г. Я., 1968 р. н. уродженки с. Вітове, жительки 
с. Стецівка Черкаського р-ну Черкаської обл. Почуто від батька – Ле-
щенка Я. П. (1926-1997), уродженця с. Вітове, що нині затоплене водами 
Кременчуцького водосховища

«А батько розказував, шо вони з дідом Павлом од німців ховалися 
в очеретах, шоб їх насильно в Германію не забрали, а баба Марія їм 
тайно їсти носила. Німці їх одстрілювали по очеретах, та батька з дідом 
так і не зловили. Тоді вони з дідом пішли на фронт, батькові було 16 год, 
забрали на фронт у бабиному керсеті, бо не було шо вдіть. Поки везли, 
він тіфом заразився… Лежав десь у госпіталі, а ж поки лікарі не рішили. 
шо він умер та й викинули його в морг. А він там одійшов, було каже: 
«Одкриваю очі, а я голий серед кучі трупів лежу…» Та тоді його таки за-
брали та десь там лічили, а на фронт вже не взяли, він остався служить 
у тилу, 7 год їздив на поїздах, усякі грузи перевозив. Хотів уже вчиться 
на машиніста поїзда, та батько й мати написали письмо, шоб вертався, 
бо в діда Павла після войни кантузія, рука перебита, самим їм важко. Як 
вернувся додому, мати його не впізнала, бо він же ще дитиною пішов, 
анука 7 год там був».

Записано від Шульженка А. П., 1983 р. н., уродженця м. Чигирин Чер-
каського р-ну Черкаської обл. Почуто від Шеремет Л. В. (1937-2014), 
уродженки м. Чигирин Черкаського р-ну Черкаської обл.

«Оце там де на горі башня водонапорна був в 41 году баштан поса-
жений. Як раз там де Демиденкова заправка стояв курінь. І німецький 
командір чи хто він там обʼїзжав на мотоциклі територію, побачив той 
курінь, тай спитав: «А це шо?». Йому ж і кажуть, шо там сторож сидить, 
баштан сторожує. Він подивився-подивився і приказав: «Убрать!». Нім-
ці на тому місці поставили висилицю…. А Шеримета мати йшла там із 
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сестрою, сестрі 6, а ця ше менча. Їх побачив молодий німець, год двад-
цять з чимось, позвав до себе і дав їм кавунів. А їхав поліцай на конях, 
побачив, та почав стрілять. Вийшов цей німець та автоматну очередь 
йому під ноги – «Ти шо робиш?» – каже. – «Так вони ж кавуни вкрали!» 
А німець йому: «Не вкрали, а я дав, не трогай їх»

Для України пам’ять про події Другої Світової війни залишається 
травматичною. Підібрати слова, якими можна говорити про масові вбив-
ства та тотальне насильство надзвичайно важко. Рецепт «як поруши-
ти «заціпеніння травми» запропонували організатори конкурсу «Бути 
людиною»1  – це говорити про рідкісні приклади людяності на війні, 
адже риторика спасіння всиляє надію на майбутнє. Саме такі спогади, 
виокремлює людська підсвідомість як безцінні промінчики світла у воєн-
ній пітьмі. 

Сьогодні на території України знову війна з тисячами поранених та 
вбитих людей, з чисельною кількістю скалічених душ. Однак, людство не 
складається з одних лише негідників, і навіть найкривавіші і безрозсудні 
війни, перш за все пробуджують в суспільстві найприхованіші людські 
чесноти, які в повоєнний період стануть рушійною силою для духовного 
відновлення народу. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Бути людиною: Друга Світова війна в сучасній документальній прозі / упо-

ряд. Ю. Бедрик та Л. Харченко.   Київ : Легенда, 2019.   264 с.

_________________________________

1 Однойменний міжнародний конкурс документального оповідання, вибрані твори з якого опубліко-
вані у збірці «Бути людиною», 2019 р.
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НАУКОВИЙ ПОШУК ХІРУРГА В УМОВАХ ВІЙНИ:  
КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Мета роботи – Покращити результати лікування ран і трофічних ви-
разок, спричинених бойовою травмою та захворюваннями судин шля-
хом удосконалення  вітчизняних медичних технологій магнітолазерної 
терапії із застосуванням новостворених апаратів і технік.  

 Ключові слова: трофічні виразки, лікування ран, поранення, судини, 
лазер.  

Вступ. За останні роки фахівці різних країн досягли значних успіхів у 
галузі прикладних і фундаментальних знань із лазерної медицини. Осо-
бливо успішно розвивалися дослідження в напрямі системного підхо-
ду та багатофункціонального застосування лазерної терапії в клінічній 
і курортній практиці. Зональна лазеротерапія, лазеропунктура, магніто-
лазерна терапія і терапія лазерним скануючим променем у неврології, 
кардіології, ревматології та багатьох інших розділах клінічної медицини 
продемонстрували певні переваги над традиційними методами лікуван-
ня. Не менш переконливі дані з питань ефективності багатофункціо-
нальної лазеротерапії при лікуванні цукрового діабету та його усклад-
нень, суглобових і скелетно-м’язових больових синдромів були отримані 
авторами в серії рандомізованих клінічних досліджень, проведених в ос-
новному протягом останніх 10 років.

Матеріали і методи. В дослідження було  включено 57 пацієнтів з 
бойовими пораненнями магістральних судин нижніх кінцівок, під час 
проведення ООС на Сході України, котрі проходили лікування у Націо-
нальному військово-медичному клінічному центрі в період з 2014 року 
по  2022 роки. В ретроспективному і проспективному режимі було про-
ведено вивчення медичних карт пацієнтів, які перебували на 4-му ета-
пі медичної евакуації в клініці судинної хірургії. Було також проведено 
комплексний аналіз з характеристикою пацієнтів з БВПСНК та оцінені 
результати пролікованих пацієнтів. Для проведення оцінки результатів 
лікування та розробки алгоритму лікування ран та трофічних виразок в 
результаті, вивчались загально-клінічні методи обстеження, клініко-ла-
бораторні та клініко-інструментальні методи. За основу обстеження 
пацієнта було побудовано наступний алгоритм: наявність скарг у по-
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раненого; детальний збір анамнезу захворювання; оцінка локального 
статусу; наявність супутньої травми; наявність супутньої соматичної па-
тології; лабораторна діагностика; інструментальні методи обстеження 
(ультразвукове сканування магістральних судин нижніх кінцівок, аорто-
артеріографія та флебографія нижніх кінцівок, комп’ютерна томографія 
з контрастуванням судин). 

Всього у 57 пораненого було виконано 565 операцій, з них на магі-
стральних артеріях – 88 (15,6%), ампутацій та реампутацій – 15 (2,7%), 
хірургічна обробка рани – 382 (67,6%), інших – 80 (14,1%).  Серед ін-
ших переважали втручання на перфорантних і магістральних венах у 
випадках розвитку післятромботичної хвороби. Стосовно операцій на 
магістральних судинах  було виконано: судинний шов було накладе-
но у 14 випадках (2,5%), аутовенозне протезування – у 19 (3,4%), ал-
лопротезування – у 16 бійців (2,8%), перев’язка судин – у 21 випадках 
(3,7%), операції з приводу артеріовенозної нориці – у 3 (0,5%), при чому 
в 1 з них виконано стентування, операції з приводу посттравматичних 
аневризм – у 3 військовослужбовців (0,5%),  тромбектомія – у 4 (0,7%),  
ревізія магістральних судин – 3 (0,6%), ендоваскулярні втручання (ба-
лонна дилатація)– у 1 (0,2%), ампутація кінцівки – у 13 бійців (2,3%) та 
в 2 з них – реампутація (0,4%), пластика вени – 2 (0,4%), тимчасовий 
шунт було накладено у 2 бійців (0,4%). Фасціотомія виконувалась у 16 
випадків (2,8%),

Всім пораненим регулярно проводилися хірургічні обробки ран (ХО) 
в умовах анестезіологічного забезпечення, з монтажем та заміною 
ВАК-системи. Всього у 51 пораненого було виконано 382 ХО, що стано-
вить (67,6%). У 8 бійців було виконано аутодермопластику (1,5%).

Консервативне лікування полягало в першу чергу в отриманні пора-
неними знеболення. Використовували Кейдекс - необхідний крок у муль-
тимодальній аналгезії.е Він виявився фективним у лікуванні гострого 
післяопераційного болю (рівень I). Блокує всі ланки больового процесу: 
джерело, передачу та сприйняття болю, швидка дія - вже через 20 хв, в 
комбінації з парацетамолом покращує аналгезію (рівень I) та має висо-
кий профіль безпеки серед НПЗП. Також важливим було застосування 
адекватної антибіотикотерапії (з попереднім визначенням чутливості), 
антикоагулянтної терапії, протизапальних та обезболюючих препаратів, 
антисекреторних засобів. Важливими були дезінтоксикаційна терапія, 
щоденні перев’язки, лікувальна фізкультура тощо. З метою профілак-
тики інфекційних ускладнень найчастіше у післяопераційному періоді 
використовували ЛЕФЛОЦИН (левофлоксацин) – антибактеріальний 
препарат широкого спектру дії, фторхінолонового ряду з вираженим бак-
терицидним ефектом. У комплекс засобів детоксикації залучали препа-
рати вітчизняного виробництва ксилат, реосорбілакт, сорбілакт. Хворим 
з важкою ішемією кінцівки застосували схему терапії «Тріо»: базова те-
рапія + Реосорбілакт 400 мл/доба, Латрен 400 мл/доба, Тівортін 100 мл/
доба. Базова місцева терапія відкритої рани була переважно Декасаном 
- змочені марлеві серветки на всю уражену поверхню, 1-2 рази на день 
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до повного загоєння рани. При розвитку порушень венозного відтоку від 
кінцівок застосовували флебо-лімфотоніки (переважно цикло-3-форт), у 
віддаленому періоді перевагу віддавали пероральним антикоагулянтам 
(переважно рівароксабан).

Порівняння отриманих результатів виконували за допомогою пара-
метричного t-критерію Стьюдента. Для проведення статистичних дослі-
джень використовували програми Statistica for Windows, MSExel 2010. 
Статистично вірогідною вважали різницю при р<0,05.

Клінічний приклад. Хворий Г, 64 роки, чоловік, військовослужбовець.
Діагноз: Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок. С-м Ля-

ріша. Оклюзія поверхневої стегнової артерії (ПСА) зліва. Хронічна арте-
ріальна недостатність (ХАН) кінцівки ІV ступеня, гангрена 1-го пальця, 
множинні некрози пальців і стопи, анемія, гострий подагричний артрит 
лівого колінного суглоба. В анамнезі стентування лівої ПСА з приводу її 
оклюзії і тромбоз стента. Протягом доби від моменту госпіталізації від-
мічено стрімке погіршення ситуації як з боку больових відчуттів, так і 
поширеності некрозів.

Терміново виконано аорто-артеріографію з акцентом на ліву нижню 
кінцівку. Враховуючи дисекцію лівої ЗКА вирішено терміново виконати 
її стентування. Незважаючи на хороший ангіографічний результат по-
кращення стану кінцівки виявилося незначним, ще більше загострився 
подагричний приступ, - тому з першої доби після стентування почалася 
підготовка до наступного етапу лікування пацієнта – гібридної хірургії. 
Для цього провели лазеротерапію колінного суглоба, підколінної артерії 
(ПА) і стопи іноваційним пристроєм «Інноваційна лазерна терапевтична 
установка «Фотонікс-21». 

Включно з загальноприйнятими процедурами хворому було поставле-
но епідуральний катетер, ліквідовано анемію, знято больовий синдром. 
Для цього застосовували  трьохвалентне залізо для внутрішньовенного 
застосування (розчин для в/в ин‘єкцій: 1 мл розчину містить 20 мг заліза 
у вигляді заліза (III) гідроксид сахарозного комплексу, що випускаєтся у 
формі ампул по 100 мг (5 мл) у флаконах 200 мг (10 мл) + 0,9% NaCl-Со-
лювен 100 мл). Місцево застосовували препарат декаметоксин, у якого 
відсутній ефект резорбції через пошкоджені тканини. Після завершення 
підготовчого етапу приступили до гібридного оперативного втручання, 
план якого був таким: хірургічний доступ на ПА нижче колінного суглоба 
з оцінкою її стану, проведення ендоваскулярної процедури через відкри-
ту рану на ПВГА і артеріальній дузі стопи, артеріотомія на ПА з виконан-
ням дистального анастомозу ПА-синтетичний протез, відкритий доступ 
на біфуркацію загальної стегнової артерії (ЗСА), відкрита ендартерек-
томія з неї та її гілок, ендоваскулярна процедура на віддалених гілках 
глибокої артерії стегна (ГСА) та виконання проксимального анастомозу 
ЗСА-синтетичний протез.

Під час операції проведено напівзакриту фасціотомію на гомілці та 
застосовували іноваційну технологію гемостазу – джерело живлення 
для електрозварювання живих біологічних тканин і розроблений авто-
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рами електроскальпель. Після виконання основних оперативних втру-
чань стан кінцівки пацієнта значно покращився, що дозволило виконати 
останній етап лікувуання – безпечно видалити загиблі тканини стопи.

 Висновки
1. Лікування бойових ран і трофічних виразок має розглядатися в 

парадигмі комплексного лікування пацієнта спрямованого на багатовек-
торне направлення застосованої терапії.

2. Вимірювання розмірів рани важливе для моніторингу процесу за-
гоєння рани та оцінки ефектів лікування; цифрова планіметрія та мето-
дика створення цифрового зображення є найточнішим і найбільш надій-
ним методом вимірювання площі рани, особливо у великих ранах і ран 
неправильної форми.

3. В результаті досліджень лазерного випромінювання  при лікуванні 
та медичній реабілітації хворих шляхом проведення клінічної оцінки і  ла-
зерної допплерівської флоуметрії доведено не тільки покращення стану 
пацієнта в цілому, а й покращення мікроциркуляції в уражених тканинах 
на 7-17% в залежності від виду патології, зниження рівня запального і 
больового синдромів, достовірно значиме пришвидшення загоєння ран.

4. Фотодинамічний вплив лазерного опромінення при місцевому лі-
куванні ТВ виявився вельми ефективним при проведенні дебридменту 
ранової поверхні і МЛТ повинна застосовуватися з метою ефективної 
деконтамінації ран.

5. Застосування розробленого апарату лазерного випромінювання 
дозволило в клінічних умовах значно вдосконалити лікувальний процес і 
скоротити термін реабілітації пацієнтів як з бойовою травмою, так і із за-
хворюваннями судин артеріального, венозного, інфекційного, нейротро-
фічного та змішаного генезу.

6. Комбінація МЛТ та гібридної хірургії критичної ішемії дозволяє сут-
тєво розширити покази до хірургічних втручань і ефективніше рятувати 
кінцівку. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ  
ПРИ ВИКЛАДАННІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ В УМОВАХ  

ВОЄННОГО СТАНУ

Особливістю освітнього процесу при підготовці здобувачів освіти на 
ІІ (магістерському) рівні є обов’язкове проходження здобувачами осві-
ти Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), який розділений 
на декілька етапів. Патофізіологія, як навчальна дисципліна та освітній 
компонент є частиною першого етапу ЄДКІ. На першому етапі ЄДКІ скла-
дається із тестового іспиту КРОК-1 та іспиту з англійської мови фахового 
спрямування. Тому об’єктивною необхідністю при організації освітнього 
процесу на кафедрі патофізіології є вирішення ситуаційних задач типу 
КРОК-1 [1, с. 5]. Схожа ситуація складалась і на інших дисциплінах фун-
даментальної підготовки фахівців медичного профілю, що входять до 
складу ЄДКІ 1 [2, с. 183]. Тому одним із основних компонентів освітньої 
парадигми на кафедрі патофізіології було формування клінічного мис-
лення у здобувачів освіти шляхом вирішення та пояснення ситуаційних 
задач типу КРОК-1 [3, с. 134]. 

Іншим компонентом освітньої парадигми був суворий контроль за ви-
конанням здобувачами освіти завдань з самостійної роботи, що було 
покликано виховати у здобувачів освіти певний рівень самоконтролю 
та самодисципліни [4, с. 11]. З метою наближення освітнього процесу 
на кафедрі патофізіології до європейського освітнього простору вели-
ка увага приділяється організації індивідуальної наукової роботи здо-
бувачів освіти, що на нашу думку є найкращим засобом стимулювати 
вищі когнітивні функції здобувачів освіти [5, с. 9]. Нажаль індивідуальна 
наукова робота здобувачів освіти так і не стала частиною освітньої па-
радигми, оскільки наукова робота не є частиною обов’язкової програми 
підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 222 «Медицина». Третім 
компонентом освітньої парадигми був класичний контроль за вхідним та 
вихідним рівнем знань здобувачів освіти. Таким чином, освітня парадиг-
ма набувала формули: задачі КРОК-1 + контроль самостійної роботи + 
контроль знань, у якій всі компоненти мали рівну вагу.

В умовах пандемії, викликаної розповсюдженням вірусу COVID-19, 
освітня парадигма на кафедрі патофізіології зазнала значних змін. Го-
ловною причиною цих перетворень є вимушена зміна режиму освіт-
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нього процесу з очної форми на дистанційну. Кафедра патофізіології 
Полтавського державного медичного університету вже мала досвід 
запровадження інтерактивних засобів навчання в освітній процес [6, с. 
45]. Тому трансформація освітньої парадигми на кафедрі відбувалась 
швидше та якісніше. На сучасному етапі освітня парадигма перш за все 
контролює самостійну роботу здобувача освіти, оскільки її значення за 
умов організації освітнього процесу в дистанційному форматі значною 
мірою зросло. 

Воєнний стан, запроваджений Президентом України у зв’язку із втор-
гненням Російської Федерації, зумовив тотальний перехід всіх вищих 
навчальних закладів на дистанційну форму організації освітнього про-
цесу. Також значною мірою зросла роль викладача закладу вищої освіти 
у підтриманні психологічного здоров’я здобувачів освіти в умовах під-
вищеного стресування. Класичний контроль рівня знань значно усклад-
нився, особливо по відношенню до здобувачів освіти, які знаходяться у 
зонах активних бойових дій. Тому освітня парадигма набула формули: 
контроль самостійної роботи + задачі КРОК-1 + психологічна підтримка 
+ контроль знань + роз’яснення теми. В новій освітній парадигмі її скла-
дові компоненти не є рівнозначними, а мають відповідне співвідношен-
ня: 2:1:0,5:0,5. Тобто суттєво страждає класичний контроль рівня знань 
здобувачів освіти і з’являється «роз’яснювальна» частина заняття, яка 
є малоефективною.

У підсумку слід зазначити, що трансформація освітньої парадигми 
при викладанні патофізіології в умовах воєнного стану загрожує знижен-
ням якості освіти та потребує корекції. 
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МОДЕЛЬОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВА  
ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Навчальна модель являє собою попередній, запроєктований учите-
лем опис системи розумових дій учнів, спрямованих на засвоєння як 
змісту твору, так і вмінь це робити. Така модель складається на основі 
логіко-функціональної структури виучуваного матеріалу з певного шкіль-
ного предмета. Системний підхід до реалізації технологічного вивчення 
виступає основним методом, який забезпечує визначення морфології 
етапів цієї роботи, тобто стійких компонентів підготовки учнів до сприй-
мання виучуваного, його первинного сприймання, аналізу й синтезу. Пе-
редбачається розкриття ієрархії внутрішніх взаємозв’язків структурних 
елементів кожної ланки пізнання тексту, на основі чого відбувається 
врахування їхніх функціональних можливостей множинного характеру. 
Адже «важливим фактором успішного засвоєння понять учнями,  – як 
стверджує Г. Костюк, – є структурна, системна організація навчально-
го матеріалу, оптимальне співвідношення в ньому фактів і узагальнень, 
ясна логіка розгортання змісту. Кожна система понять, що підлягає за-
своєнню, зв’язана з системою відповідних операцій» [2, с. 226]. 

Отже, модельоване навчання передбачає розробку його процедури, 
що складається з конкретних операцій над певним виучуваним матеріа-
лом, а це, в свою чергу, означає структурування не лише змісту освіти, а 
й процесу її реалізації у відповідному педагогічному процесі. Процедур-
ність навчання, проведення його через кожне розумову дію є виразною 
ознакою технологізованої освіти. Звичайно, досягнення дидактичної 
мети при цьому забезпечується багатьма факторами та умовами, про-
те можливість проектувати логічно зумовлену й практично зорієнтовану 
пізнавальну роботу  з літератури спонукає учасників навчального про-
цесу приділити належну увагу процедурам розумової діяльності. Під на-
вчальною процедурою розуміємо низку операцій, в ході яких реалізуєть-
ся технологічний процес. Зазнаючи структурування як у змістовому, так і 
в операційному аспектах, процес навчання школярів аналізу художнього 
твору описується як система операцій – розв’язання літературних за-
дач. У свою чергу, навчальна операція складається з практичного засто-
сування дій у межах певної процедури – виконання учнями літератур-
них завдань. Розглядаємо завдання як дидактичну форму запитання, 
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яке потребує свого розв’язання в ході напруженої практично-розумової 
роботи над змістом виучуваного матеріалу, тобто це змістово-процесу-
альна категорія. Сутність будь-якої задачі – фізичної, математичної чи 
літературної – одна і та ж: дається її умова, висуваються питання, які по-
требують свого рішення, і знаходиться типова процедура (або їх кілька) 
розв’язання певної задачі. Отже, технологізацію навчання розглядаємо 
як практичне застосування науково обґрунтованих «правил, процедур і 
операцій» у конкретній навчальній ситуації, в чому переконує І. Богда-
нова [1]. 

Власне педагогічні технології розглядаються багатьма вітчизняними 
і зарубіжними вченими як науковий напрям, досить перспективний для 
еволюції освіти взагалі й методики викладання зокрема, а його розроб-
ка позитивно впливає на розвиток більш широкого, коли не глобально-
го, культурного простору. Поглибленню знань про педагогічні технології 
служать спроби вчених класифікувати їх за провідними ознаками. Кон-
структивно до розв’язання цих питань підійшов Г. Селевко, вказуючи на 
такі класи педагогічних технологій: за рівнем застосування (загально-
педагогічна, частковометодична, локальна); за філософською основою 
(матеріалістичні й ідеалістичні, діалектичні й метафізичні та ін.); за про-
відним фактором психічного розвитку (біогенні, соціогенні, психогенні); 
за науковою концепцією засвоєння досвіду (асоціативно-рефлекторні, 
біхевіористські, гештальттехнології, інтеріоризаторські, розвивальні); за 
орієнтацією на особистісні структури (інформаційні, операційні, емоцій-
но-художні та емоційно-моральні, саморозвитку, евристичні та приклад-
ні); за характером змісту і структури (навчальні та виховуючі; світські 
чи релігійні; загальноосвітні чи професійно орієнтовані; гуманітарні або 
технократичні; частковопредметні або комплексні тощо); за організацій-
ними формами (класно-урочні, альтернативні, академічні, клубні, інди-
відуальні, групові тощо); за типом управління пізнавальною діяльністю 
(класична лекційна, за допомогою ТЗН, системи «консультант», «репе-
титор», навчання за книгою тощо); за підходами до учнів (авторитарні, 
особистістю орієнтовані, гуманно-особистісні, співробітництва, вільного 
виховання тощо); за домінуючим методом (репродуктивний, розвиваю-
чий, творчий); за напрямом модернізації існуючої традиційної системи 
(природовідповідні, альтернативні, авторські, на основі гуманізації та 
демократизації відносин тощо); за категоріями учнів (робота з обдаро-
ваними, важковиховуваними, компенсуючі, масові тощо) [3, с. 25-311]. 
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РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ  
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ

В сучасних глобальних умовах соціально-економічного прогресу ві-
тчизняна система вищої освіти потребує модернізації в контексті підви-
щення якості надання освітніх послуг задля підготовки висококваліфі-
кованого фахівця. Основними тенденціями реформування вищої освіти 
України є: рівний доступ до вищої освіти; інформатизація освіти;  приве-
дення нормативно-правових актів в освітній галузі до міжнародних стан-
дартів; запровадження в освітньому процесі новітніх технологій освіти 
та науки; модернізація змісту освіти на основі новітніх стандартів вищої 
освіти;  всебічний розвиток здобувачів вищої освіти на основі аналітич-
ного мислення, патріотизму; висока якість підготовки фахівців [1, с.3].

Розвиток вищої освіти обумовлює не лише підвищення якості надан-
ня освітніх послуг, децентралізація процесів управління, демократизація 
освітнього процесу, а й інтеграція в міжнародний освітній простір, впро-
вадження інновацій, посилення автономії закладів вищої освіти. 

Принципи університетської автономії, яка включає академічну, орга-
нізаційну, кадрову та фінансову, ґрунтуються на невтручанні держави 
керувати діяльністю ЗВО та визначенні норм організації університет-
ського життя, а саме: чесність, повага, довіра, відповідальність, взаєм-
на вимогливість. Тому здатність та можливість самостійно приймати рі-
шення є запорукою успішної діяльності закладу вищої освіти. При цьому 
необхідним є зміна ролі та функцій ЗВО для оперативної та швидкої 
відповіді на можливості, пов’язані з ринковими механізмами. Це забез-
печить закладам вищої освіти мобільність, стрімко реагувати на зміни 
ринку праці, розвивати гнучкі стратегії розвитку, бути чуттєвими до запи-
тів споживачів, надавати високопрофесійні освітні послуги. Крім цього, 
впровадження університетської автономії призведе до покращення еко-
номічного становища самого закладу вищої освіти.

Закон  України  «Про  вищу  освіту» забезпечив  нормативно-пра-
вову  базу  для  запровадження  інноваційних принципів  в  управлінні  
вищою  освітою, а саме: академічної свободи всіх учасників освітнього 
процесу, незалежної оцінки якості вищої освіти залучення до Наглядової 
ради університету більшої кількості представників бізнесу  і  влади  для  
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інтеграції  наукових  розробок  університету в підприємства державної і 
приватної форм власності; надання  рівного  статусу  всім університетам 
щодо  права утворювати  певні академічні структури, вносити зміни в 
освітній процес і навчальні програми; можливість заснування  інновацій-
них структур [2, с.1]. Університетам надано можливість щодо зростання 
міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти за рахунок введення 
до освітнього процесу  викладання  дисциплін  іноземною  мовою,  що  
в  умовах  глобалізації  освіти  є необхідним для майбутніх фахівців 
будь-якого профілю, функціонування потужної психологічної служби 
університету, що забезпечуватиме  сприятливий  психологічний  клімат  
професійної  діяльності. 

Отже, автономія ЗВО передбачає рівень необхідного самоврядуван-
ня в  прийнятті рішень,  що  стосуються  не лише наукової  діяльності,  
розроблення  освітніх  програм, адміністративної діяльності, а й щодо 
державних фінансових джерел, академічних свобод і прав людини. 
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ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛІННЯ

Результати аналізу наукових джерел з теоретичних і практичних пи-
тань педагогіки, психології, соціології та управління, а також вимог до 
професіоналізму і здібностей особистості, сформульованими різнома-
нітними фахівцями в окреслених сферах досліджень, свідчить, що для 
успішної організаторської діяльності, як важливої умови формування 
професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектно-
го управління, потрібні особливі якості та здібності людини. 

Зазначимо, що сучасні умови формують якісно нові вимоги до ор-
ганізаторської діяльності особистості загалом та керівників зокрема, 
яка складається з трьох необхідних компонентів: загальних здібностей 
(вони необхідні, але недостатні), специфічних властивостей (без них не-
має організатора) й індивідуальних відмінностей, які дають змогу окрес-
лити типи організаторів [1]. 

Дослідники вважають, що тільки разом ці три характеристики склада-
ють узагальнений портрет організатора як діяча, вони пов’язані зі спря-
мованістю особистості, підготовленістю її до організаторської діяльності 
й особистими якостями. Здатність якісно управляти людьми – це мисте-
цтво, яке неможливе без таких якостей керівника, як уміння організувати 
спільну роботу людей [1].

Узагальнюючи різні наукові підходи, можна констатувати, що здібно-
сті – це такі індивідуально-психологічні особливості суб’єкта, що обумов-
люють його готовність до оволодіння певними видами діяльності та є 
умовою їхнього успішного виконання. Здібності тісно пов’язані з загаль-
ною спрямованістю особистості, з мірою стійкості схильностей людини 
до певної діяльності. Здібності – це такі особливості особистості, що є 
умовами успішного здійснення будь-якої діяльності. Здібності не зво-
дяться до навичок та умінь і відрізняють одну людину від іншої залеж-
но від успішності виконання певної діяльності. Здібності утворюються в 
діяльності та проявляються в таких її динамічних характеристиках, як 
швидкість, глибина, міцність засвоєння [2, с. 23]. 

В основі однакових досягнень при здійсненні діяльності можуть 
лежати різні здібності. Поряд з цим одна здібність може бути умовою 
успішності різних видів діяльності, що забезпечує можливості широкої 
компенсації здібностей. 
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Погоджуємося з визначенням Б. Теплова про те, що здібності – це 
такі особливості людини, від яких залежить набуття знань, вмінь, нави-
чок, які до самих цих знань, вмінь, навичок не відносяться [5, с. 12]. 

У структурі організаторських здібностей учені пропонують виділяти 
«провідні» (основні) та «опорні» здібності. До провідних компонентів ор-
ганізаторських здібностей вони відносять: 

– гнучкість розуму в сполученні з творчою уявою (що виявляється в 
спритності і винахідливості, умінні навіть у важких умовах знайти вихід);

– високий рівень розвитку волі (особливо сміливості, рішучості і твер-
дості). 

Розвиток організаторських здібностей можливий, на думку учених, 
на базі основної «опорної» здібності – специфічної спостережливості 
(інтелектуальної якості особистості, яка проявляється в здатності чітко 
орієнтуватися в якостях людей та їхніх можливостях) [4, с. 112].

У працях відомого вченого Л. Уманського здійснено розробку питань 
формування організаторських здібностей. На основі аналізу узагаль-
нених психологічних даних він визначив структуру якостей і здібностей 
особистості організатора, яка має включати такі елементи: 

1. Якості спрямованості особистості (цілеспрямованість, принципо-
вість, безкорисливість, правдивість, колективізм та ін.). 

2. Підготовленість до діяльності (цільова чи організаторська). 
3. Загальні якості (товариськість, практичний розум, спостережли-

вість, працездатність, активність, ініціативність, наполегливість, органі-
зованість, самостійність, самовладання). 

4. Специфічні властивості (організаторська інтуїція (психологічна 
вибірковість, практично-психологічний розум, психологічний такт), здат-
ність до емоційно-вольового впливу (суспільна енергійність, вимогли-
вість, критичність), схильність до організаторської діяльності (потреба в 
організаторській роботі, самостійне включення в роботу, задоволеність 
у процесі організаторської діяльності тощо)). 

5. Індивідуальні характеристики організаторських здібностей (діапа-
зон діяльності, віковий діапазон, стиль керівництва, стиль діяльності) [6, 
с. 78–79].

Представники соціально-психологічного напряму Л. Карамушка, Л. 
Орбан-Лембрик, Я. Шкурко у своїх наукових розробках зосередили ува-
гу на вивченні впливу організаторських здібностей керівника на якість 
міжособистісної ділової взаємодії. Л. Орбан-Лембрик у структурі особи-
стості здібного організатора виділяє наступні компоненти: 

1. Психологічна вибірковість – здатність співпереживати, виявляти 
високу чутливість і сприйнятливість в описі та демонструванні психо-
логічних об’єктів; оперативно й адекватно характеризувати психологічні 
особливості людей; виявляти вибіркову психологічну пам’ять і спосте-
режливість у бесідах, у розв’язанні управлінських завдань; виявляти 
схильність до психологічного аналізу, пояснення поведінки та вчинків 
інших людей і власних; глибоку переконаність у силах, здібностях та 
можливостях групи людей. 
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2. Практично-психологічний розум – здатність розподіляти обов’яз-
ки групової діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей лю-
дей; оперативно орієнтуватися в ситуаціях, які вимагають практичного 
застосування знань у розв’язанні проблем «справи – люди», «люди – 
справи»; виявляти винахідливість у застосуванні психологічного стану, 
настрою людей за певних умов життя та діяльності; викликати стимулю-
ючі мотиви діяльності, знаходити шляхи та способи зацікавлення людей 
справою, використовувати моральні та матеріальні стимули цієї зацікав-
леності; враховувати відносини, психологічні відмінності людей під час 
групування їх для виконання спільної діяльності. 

3. Психологічний такт. Особливістю цього феномену є почуття міри 
у відносинах і взаємодії з людьми, відсутність якого долає межі, за яки-
ми руйнуються оптимальні відносини керівника з підлеглим. 

4. Суспільна енергійність – це емоційно-мовленнєвий вплив, який 
виявляється в різних емоційних формах мовлення: членуванні фрази, 
інтонації, у наголосах та паузах; вольове спонукання, яке реалізується 
в мовленнєвій, мімічній та пантомімічній формах (жести, погляд, поза, 
вираз обличчя) [3, с. 212].

5. Вимогливість як наявність у керівника високих потреб, запитів і 
спонукання підлеглих до неухильного виконання рішень, досягнення ці-
лей. Виражається в таких показниках: сміливість пред’явлення вимог; 
постійність, усталеність, не епізодичність вимог; гнучкість пред’явлення 
вимог з урахуванням конкретної ситуації; самостійність, невимушеність 
вимог; категоричність вимог;  різноманітність форм вияву вимог, особли-
во здатність подати їх у формі жарту, дотепного зауваження, сарказму; 
індивідуалізація вимог залежно від постійних і тимчасових психологіч-
них особливостей та стану людей. 

6. Критичність як здатність аналітично ставитися до дійсності, кон-
кретних справ виявляється в таких аспектах: критична спостережливість 
(уміння побачити та виокремити недоліки); самостійність (посилання на 
власні оцінні спостереження) критичності; мобільність критичного ана-
лізу; логічність та аргументованість критичних зауважень; прямота та 
сміливість критичності (без скарг та критиканства); глибина та істотність 
критичних зауважень по суті; постійність, неепізодичність критичних ви-
словлювань про недоліки стану справ та про дії людей (без прискіпливо-
сті та в’їдливості); доброзичливість критичності. 

7. Схильність до організаторської (управлінської) діяльності. Її за-
свідчують такі показники: спонтанне, самостійне входження в організа-
торську діяльність; перебирання на себе ролі організатора та відпові-
дальності за роботу інших людей у важких та несприятливих умовах; 
потреба в організаторській діяльності, усталене, безкорисливе праг-
нення та готовність до неї; природність входження в організаторську 
діяльність; невтомність в організаторській роботі; емоційно-позитивне 
самопочуття під час її виконання; незадоволеність, нудьга без організа-
торської діяльності; здатність побачити необхідність в організаторській 
діяльності за обставин, які наочно її не вимагають [3, с. 213–216].
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Отже, належний рівень розвитку організаторських здібностей є од-
ним з головних чинників формування професійної готовності майбутніх 
офіцерів-прикордонників до проектного управління. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗГУРТОВАНОСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Провадження процесів згуртованості освіти в умовах війни має від-
буватися з огляду на такі основні складові базиси: ідея, стратегія, ре-
зультат. Дана консолідація імплементує здобутки інклюзії, як соціальної, 
так й у сфері освіти, популяризацію передового інноваційного досвіду 
надання якісних загальносоціальних та освітніх послуг особам із осо-
бливими освітніми потребами; обмін досвідом психолого-педагогічного 
та соціального супроводу фахівцями зі створення інклюзивного середо-
вища. Педагогічні вузи покликані удосконалювати професійну підготов-
ку, значимість якої підвищується в зв’язку з інтеграційними процесами в 
системі освіти, реалізацією принципу «суспільство для всіх». Існує по-
треба у вирішенні проблеми підготовки фахівця на науково-методичному 
рівні – потреба в усуненні протиріч між теорією і практикою. Вищеназва-
ні тенденції зумовлюють потребу у виявленні стратегії підготовки у сфері 
спеціальної освіти і розробці концепції, моделі і соціально-педагогічних 
умов професійної підготовки фахівця, здатного надавати кваліфікова-
ну допомогу особам з фізичними обмеженими можливостями в умовах 
впровадження інклюзивної освіти. Опанування зарубіжним досвідом в 
площині підготовки фахівців галузі спеціальної освіти, становить одне з 
завдань професійної підготовки зазначеної категорії фахівців за умови 
Євроінтеграції навіть в умовах воєнного стану.

Європейський освітній простір просуває ідею «трикутника знань», 
яка полягає в максимально тісному зв’язку освіти, дослідної діяльності 
та технологічних інновацій. Характерними рисами глобалізації в галузі 
освіти є уніфікація знань, загальне прагнення країн світу до досягнення 
високої якості освіти. Освіта стає ключовою детермінантою економічних 
результатів та світового потенціалу [3, с. 28]. Глобалізація, не дивлячись 
на відмінності в її оцінці, є об’єктивною реальністю, вимагає від наці-
ональних систем вищої освіти нової цільової орієнтації, що враховує 
потреби в міжнародній солідарності щодо цінностей загальнолюдської 
етики. Водночас, важливою умовою інтеграції вищої школи України у 
світовий освітній простір має бути збереження національного досвіду, 
традицій, зміцнення і розвиток її безперечних переваг, до яких, переду-
сім, відноситься науковість освіти, її фундаментальність та енциклопе-
дичність. 

Безперечно, що інклюзія в інтернаціоналізованому освітньому серед-
овищі має розглядатися з наступних позицій: 

- підняття теми інклюзії та інтернаціоналізації – тенденції, ініціативи
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- інклюцзія та інтернаціоналізація – взаємопов’язаність
- інклюцзія та інтернаціоналізація – можливість налагодити співпра-

цю
Тож, передбачається відповідальність педагогічних факультетів, що 

підіймає наступні досить проблемні дискурсивні питання: 
Як навчати майбутніх педагогів в контексті інклюзії?
На чому базується підготовка педагогів задля інклюзивної практики/

роботи?
Форми педагогічної практики, створення навчальних планів, навчаль-

них програм, предметів та спеціалізації, наукова робота студентів, сту-
дентські проєкти.

Чи готові факультети до змін?
Чи є на факультетах та в університетах візія?
Чи ведуться дискусії на університетському рівні щодо форми інклю-

зії?
Яку форму має інклюзія на факультетах?
Що нам потрібно для того, аби інклюзія стала частиною освіти для 

майбутніх педагогів?
Оцінка якості – реальність чи формальність?
Трансформація факультетів – що сприяє, чи навпаки, є перепоною?
Відповідно до концепції реформування вищої освіти, в тому числі і 

спеціальної, освіта та освітня діяльність мають сприйматися та визна-
ватися державою засобом формування культурної, духовної та інтелек-
туальної сфер сучасного покоління громадян України. Система вищої 
освіти сучасної України, перебуває в стані реформування та визначення 
способів трансформації й удосконалення всіх етапів підготовки фахівців 
високого професійного рівня. Тобто, вища освіта має бути більш іннова-
ційною, далекоглядною і відповідальною за результат. Варто виокреми-
ти зміни, що відбуваються у світі на початку XXI століття, а саме інте-
грація України у європейський і світовий освітній простір і зумовлюють 
перебудову системи національної освіти на засадах інноваційності та 
демократизму, модернізації змісту й організації навчально-виховного 
процесу у вищій школі. Інноваційна реформа національної системи ви-
щої освіти має бути спрямованою на зростання конкурентоспроможно-
сті навчальних закладів, що, в свою чергу, забезпечувало б економіку 
країни фахівцями, здатними втілювати інноваційні технології у всі сфери 
суспільного життя. Також, при реформуванні вищої спеціальної освіти 
України, з одного боку, мають враховуватись пріоритети збереження 
культурних надбань української системи освіти, а з іншого, – завдання 
поліпшення міжнародної співпраці, мобільності, працевлаштування ви-
пускників з України в Європейському чи міжнародному просторі, міжна-
родної конкурентоспроможності вищих навчальних закладів [4, с. 18].

Досягнення конкурентоспроможної якості національної освіти в кон-
тексті цивілізаційних змін нині стає пріоритетом модернізації освіти 
України [5, с.45]. Складна військова ситуація, перенасиченість ринку 
праці недостатньо кваліфікованими працівниками, перевиробництво 
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в окремих сферах фахівців та їхня неспроможність конкурувати в су-
часних умовах ринкової системи створили ситуацію прихованої кризи 
в освіті. З одного боку, розвиток системи вищої освіти свідчить про здо-
бутки вітчизняної професійної школи у галузях, де потреби ринку досить 
жорстко вимагали вчасного реагування на запити замовників, з іншого, – 
досить помітною є екстенсивність у ступені якості і професійної придат-
ності випускників гуманітарних напрямків [1, с. 35]. З огляду на сучасні 
умови ефективна діяльність щодо забезпечення професійної підготовки 
базується на ряді концептуально нових підходів, що обумовлюють доко-
рінні зміни організаційно-функціональних засад діяльності фахівців спе-
ціальної освіти, зокрема, гуманізацію діяльності професійних сфер та 
підвищення їх авторитету, побудову відносин з громадянами на засадах 
партнерства, чітке визначення компетенції фахівців спеціальної освіти 
щодо забезпечення реалізації загальносвітових стандартів прав люди-
ни. Процес підготовки майбутніх фахівців повинен здійснюватись у новій 
особистісно-орієнтованій парадигмі, де буде уможливлено актуалізацію 
професійно важливих особистісних якостей, і яка буде орієнтуватись 
на формування професійної компетентності, що передбачає створення 
системи професійних навичок професійної культури спілкування, про-
фесійної рефлексії, самоуправління та управління професійною діяль-
ністю, які дозволятимуть досягати професійного успіху, самореалізації, 
професійного самоздійснення.

Перед сучасною системою вищої освіти України, що знаходиться на 
етапі своєї сутнісної трансформації в реаліях глобалізованого суспіль-
ства ХХІ століття, стоїть ціла низка стратегічних завдань, що потребу-
ють свого нагального вирішення: визначення стратегічних пріоритетів; 
контроль якості; зв’язок із виробництвом; активна інтеграція науки та 
освіти; економічна підтримка напрямів наукової та освітньої діяльності, 
що мають стратегічне значення; налагодження механізму раціонально-
го фінансування; ефективного впровадження новітніх освітніх техноло-
гій; структурний розподіл у відповідності до оптимального забезпечен-
ня сучасних вимог ринку праці конкурентоздатними фахівцями тощо. 
Здійснений нами аналіз процесу глобалізації, змінності, конкуренції, що 
з кожним роком владніше заявляють про себе у світі, зобов’язують на-
рощувати дослідницькі зусилля з осмислення ролі освіти у формуванні 
особистості, адекватної інноваційному типу суспільного прогресу – ін-
новаційної особистості. Отже, досягнення конкурентоспроможної якості 
національної освіти в контексті соціальної згуртованості в освіті стає прі-
оритетом модернізації освіти України в умовах війни та післявоєнного 
періоду. 
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ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ПЕРСОНАЛУ ДПСУ

Реформування вищої освіти України відбувається за умов глибоких 
глобалізаційних процесів, інтеграції у світовий простір загальної, профе-
сійної та вищої освіти. Освітній інститут суспільства є чинником підви-
щення якості людського капіталу, продукування нових ідей, запорукою 
динамічного та ефективного розвитку суспільства.

Україна декларує європейський курс розвитку, що вимагає врахуван-
ня сучасних змін та вимог до освітньої галузі, щоб забезпечити конку-
рентоспроможність з-поміж країн Європи. З цією метою українському 
суспільству необхідно позбутись невідповідності структури підготовки 
майбутніх фахівців потребам економічного середовища, низької якості 
освіти, корупційних явищ в освіті, відірваність наукових досліджень від 
реального стану функціонування суспільних сфер.

На особливу увагу заслуговує вища військова освіта України, завдан-
ням якої є підготовка майбутніх фахівців сектору безпеки та оборони. 
Продукт системи вищої військової освіти – це підготовлені офіцерські 
кадри для військових та правоохоронних формувань. 

У системі вищої військової освіти Національна академія Державної 
прикордонної служби України повинна стати флагманом реалізації стан-
дартів НАТО у професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонни-
ків. Перед академією стоїть комплексне завдання щодо імплементації 
згаданих вище стандартів у систему освіти майбутніх офіцерів-прикор-
донників, основ цифрової освіти, сучасних інформаційно-комунікацій-
них, а також дистанційних технологій. Тому від якості освіти майбутніх 
офіцерів-прикордонників залежить ефективність реалізації державної 
прикордонної політики України.

Фундаментальні соціальні інститути суспільства у кризові періоди 
мають можливість розробляти концепції, парадигми чи стратегії роз-
витку, трансформації або перетворень. Державна прикордонна служба 
України є прикладом таких інститутів, ефективне функціонування якого 
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впливає на розвиток суспільства в цілому. Тому прикордонне відомство 
України створило Стратегію розвитку до 2021 року, одним із компонен-
тів якої є модернізація її кадрового потенціалу. Зазначена Стратегія 
проблему професійного розвитку персоналу висунула на перший план, 
оскільки визначила його як передумову реформування відомства. 

Професійний розвиток персоналу ДПСУ заснований на освітніх про-
цесах, ключовою метою яких є розвиток інтелектуального, особистісного 
та професійного потенціалу персоналу. Особливу увагу сконцентровано 
на процесі оволодіння відповідними компетенціями, а не на отриманні 
формального результату. У зв’язку із цим, основними завданнями про-
фесійного розвитку персоналу прикордонної служби є:

‒ підвищення кваліфікації;
‒ сприяння самостійному розвитку персоналу;
‒ формування критичного відношення до точності виконання сфор-

мульованих завдань;
‒ формування комунікативних здібностей;
‒ оволодіння сучасними соціальними та інформаційними технологія-

ми тощо.
Враховуючи подане вище, вважаємо, що професійний розвиток пер-

соналу ДПСУ полягає в усвідомленні: потреби безперервної освіти; 
зростанні рівня вимог до персоналу; необхідності активної продуктивної 
професійної діяльності. 
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THE USE OF TED TALKS IN TEACHING ENGLISH  
FOR SPECIFIC PURPOSES ONLINE

In the context of the current situation in Ukraine due to the Russian 
full-scale military invasion of our country, higher education was forced to 
switch to online mode. Therefore, the search for new feasible teaching tools 
and techniques is of paramount importance. TED talks are the richest and 
most frequently updated sources of instructional videos [3; 4]. This project 
suggests a great number of videos on the most relevant topics, and they are 
ideal for students with upper-intermediate level of English proficiency and 
above [1; 2; 5]. Most videos are about 20 minutes long, and this is perhaps 
the only challenge of TED talks, because a teacher virtually has to dedicate 
the entire lesson to one video. Therefore, TED talks are especially relevant 
or online instruction (e.g., due to war) and self-paced learning. One more 
undeniable benefit of TED Talks is that they can be easily integrated into 
various learning platforms, such as Moodle, Google Classroom and others.

Furthermore, there are numerous TED talks suitable for various ESP 
contexts. For instance, for curricula at a medical university, the following 
TED talks are highly relevant: “A Stroke of Insight” by Jill Bolte Taylor; “A 
Promising Test for Pancreatic Cancer… From a Teenager” by Jack Andraka; 
“Can We Eat to Starve Cancer?” by William Li; “What Your Doctor Won’t 
Disclose” by Leana Wen; “How Do We Heal Medicine?” by Atul Gawande; 
“Is Anatomy Destiny?” by Alice Dreger and any others.

TED-Ed section contains numerous tasks aimed at the development of 
different language skills [5]. Some classic activities are as follows: 

Step 1. Pre-watching. Trigger some discussions on the topic of the video 
to prepare students for watching. 

Step 2. Watch the full video or an excerpt. 
Step 3. Think. After watching, take a mini-quiz with questions about the 

video. This will help to check how well the students understood the material 
from the video.

Step 4. Dig deeper. TED-Ed suggests a selection of materials where you 
can still read on a given topic can be left for self-directed work. For example, 
students can make up a project or write an essay.

Step 5. Post-watching. Discuss the topic of the video and the impressions 
with peers. Encourage students to make up a few questions and ask each 
other.
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Moreover, TED talks not only provide the opportunity to improve students’ 
critical thinking, listening, note-taking and speaking skills. They are also 
powerful tools in raising the awareness of the younger generation about 
global issues and involving students in a worldwide discussion on relevant 
topics. 

Hence, we assert that the use of TED talks in teaching English for specific 
purposes online has the following benefits:

- Motivating and inspiring learners in learning a foreign language.
- Enriching learners with new ideas.
- Development of listening skills.
- Development of critical thinking.
- Expanding active and passive vocabulary.
- The possibility to download the instruction content: video, audio and 

scripts.
- Broadening students’ outlook.
Thus, TED talks videos can be used in teaching English online at higher 

educational institutions to improve basic language skills (listening, speaking 
and writing). The prospects of using the TED talks are in the further selection 
of available materials and careful elaboration of new tasks to work in different 
contexts when teaching English for Specific Purposes. 
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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сучасні освітні тенденції, соціальні зміни, глобалізація, цифровізація 
та пандемія COVID-19 вплинули на всі рівні освіти. Вони призвели до 
трансформації освіти, змін у підходах до викладання та навчання, таких 
як віртуальне навчання, застосування штучного інтелекту в моделюван-
ні та використання доповненої реальності, що в сукупності є цифровою 
освітою.

Цифрова освіта (Digital education) – це спосіб викладання та навчан-
ня за допомогою цифрових технологій, що включає різноманітні методи 
навчання, такі як автономне навчання, онлайн-навчання, мобільне нав-
чання з використанням цифрових платформ, нових цифрових і освітніх 
технологій, цифрових пристроїв та цифрових освітніх ресурсів [2].

Цифрові інструменти в освіті − це підгрупа цифрових технологій, які 
розробляються для розвитку якості, швидкості та привабливості пере-
дачі інформації в освітньому процесі. До них можна віднести електро-
нні навчальні системи, соціальні мережі, відеосервіси, послуги роботи 
з графікою та створення ігрових навчальних матеріалів тощо. Метою 
створення таких ресурсів є спрощення процесу моніторингу навчальних 
результатів, підвищення зацікавленості та залучення здобувачів освіти в 
освітній процес за рахунок різноманітності форм отримання, репродук-
ції, аналізу та застосування знань, що дозволяє зробити освіту відкри-
тою і доступною [1].

На сьогоднішній день існує безліч цифрових інструментів для органі-
зації освітньої діяльності, здійснення зворотного зв’язку, створення циф-
рового освітнього середовища, організації онлайн-занять. Розглянемо 
докладніше деякі цифрові інструменти педагога для організації освіт-
нього процесу [3]:

Цифрові інструменти створення тестів. В даний час існує велика кіль-
кість цифрових інструментів для розробки тестів, виконаних у вигляді 
окремих програмних продуктів або вбудованих в освітні платформи. Ба-
гато систем дозволяють створювати різні види тестових завдань, прове-
дення діагностики знань та отримання даних про результати проходжен-
ня тесту кожним здобувачем освіти чи групою.

Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/ru/tests) − безкоштовний уні-
версальний і простий конструктор, за допомогою якого можна створити 
різні тести, завдання, кросворди, сканворди опитування, логічні ігри, ді-
алоги. Конструктор доступний різними мовами. Використовується даний 
сервіс для збирання та систематизації інформації або ж як цифровий 
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інструмент формуючого та підсумкового оцінювання.
Webanketa (https://webanketa.com/) – допомагає створювати та про-

водити приватні та загальні опитування, анкетування та голосування. 
Працюючи із сервісом, бажано пройти реєстрацію, хоча створювати 
опитування можуть і незареєстровані користувачі. Якщо анкета буде 
створена без реєстрації, вона може просто зникнути, тому що не буде 
прив’язана до користувача. 

Mentimeter (https://www.mentimeter.com) – безкоштовний та простий 
онлайн-сервіс для створення опитувань та голосування у режимі реаль-
ного часу у форматі презентації. Зручно використовувати на заняттях, 
під час виступу на конференції для отримання зворотнього зв’язку від 
аудиторії. Сервіс задає кожному опитуванню ідентифікаційний номер, 
учасники можуть голосувати у режимі реального часу. Для цього потріб-
но пройти на адресу menti.com та ввести номер опитування.

Цифрові інструменти для створення інтерактивних вправ, ігор, кро-
свордів та вікторин. Існує багато цифрових конструкторів для створення 
інтерактивних завдань, за допомогою яких можна створити цілу колек-
цію різнопланових вправ.

Quizizz (https://quizizz.com/) – сервіс для створення опитувань та 
вікторин. Основні можливості: педагог створює вікторину на своєму 
комп’ютері, а здобувачі освіти беруть участь у ній зі своїх мобільних при-
строїв. При створенні вікторини можна вказати час на обмірковування 
здобувачем освіти заданого питання. 

CROSS (http://cross.highcat.org/) – сервіс для створення кросворду з 
підготованих слів у режимі онлайн. Для редагування необхідно заванта-
жити створений кросворд на комп’ютер і редагувати його офлайн. 

Flippity (https://flippity.net/) – онлайн-сервіс, який дозволяє створю-
вати ігрові вправи на основі таблиць. До кожного шаблону є інструкція 
створення. Після того, як вправа готова, можна поділитися посиланням 
на вправу або роздрукувати її. Додатково можна виготовити сертифікат.

Цифрові інструменти для створення ментальних карт. Ментальні 
карти є графічним способом поданням інформації, яке передає відно-
сини між окремими ідеями та концепціями. Незалежно від того, наскіль-
ки складним є предмет, ментальна карта допомагає побачити загальну 
картину. 

Mindmeister (https://www.mindmeister.com/) – дозволяє створювати та 
ділитися ментальними картами, співпрацювати з ними у реальному часі. 
Незалежно від місця розташування всі члени команди миттєво побачать 
зміни, зроблені у ментальній карті. Члени команди можуть коментувати 
теми, голосувати за ідеї або обговорювати зміни в вбудований чат. Важ-
ливий результат співпраці – це візуалізація ідей і можливість донести їх 
до решти. За допомогою вбудованого в MindMeister режиму презента-
цій є можливість перетворити ментальні карти на динамічні слайд-шоу, 
вставити презентацію на сайт або транслювати її в режимі реального 
часу своїм колегам.

Coggle (https://coggle.it/) – цифровий інструмент для роботи з більш 
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складною інформацією. Дозволяє працювати спільно, перетягува-
ти зображення на діаграми прямо з робочого столу. Є можливість при 
спільній роботі створювати окремі особисті робочі простори. 

Xmind (https://www.xmind.net/) – дозволяє не лише будувати мен-
тальні карти, а й візуально організувати причинно-наслідкові зв’язки між 
складними ідеями або подіями. Можливий поглиблений порівняльний 
аналіз, відстеження етапів та графіків у хронологічному порядку.

Цифрові інструменти для роботи з віртуальною інтерактивною до-
шкою. Віртуальна інтерактивна дошка – це цифровий інструмент ресурс, 
призначений для організації спільної роботи зі створення й редагування 
зображень і документів, спілкування в реальному часі.

Padlet (https://ua.padlet.com/) – віртуальна інтерактивна дошка для 
командної взаємодії та розміщення різного контенту. За допомогою вбу-
дованих інструментів можна коментувати розміщену інформацію, поста-
вити запитання аудиторії в режимі реального часу.

FlockDraw (http://flockdraw.com/) – інструмент для спільного малю-
вання та роботи з віртуальною дошкою. Можлива участь необмеженої 
кількості здобувачів освіти у кімнаті та оновлення малюнків у режимі 
реального часу. На дошці можна розміщувати текст, міняти кольори та 
форми. 

Miro (https://miro.com/) – сервіс для створення та наповнення вірту-
альних дошок групою людей у зручний час. Інтуїтивно зрозумілий ін-
терфейс спрощує роботу користувачів. Сервіс дозволяє організувати 
роботу у реальному часі. Спілкування між віддаленими учасниками ор-
ганізовано за допомогою чату.

Цифрові інструменти створення інтерактивних карт та тимчасових 
осей. Інтерактивна карта – це не лише красиво, але й інформативно, 
це універсальний зручний інструмент для роботи з інформацією. Умін-
ня створювати карти особливо актуальні для педагогів, що працюють зі 
статистичними та економічними даними.

TimeMapper (http://timemapper.okfnlabs.org/) – інструмент для простої 
та швидкої побудови таблиць, карт та графіків. В основі – створення 
таблиці в Google, до таблиці додаються дати, після цього користувач 
підключається до TimeMapper, налаштовує зовнішній вигляд та розмір 
таблиці. 

TimelineJS (http://timeline.knightlab.com/) – інструмент із відкритим ви-
хідним кодом, який дозволяє створювати інтерактивні часові шкали. По-
чатківці можуть створити тимчасову шкалу, використовуючи електронну 
таблицю Google, а більш досвідчені користувачі можуть використовува-
ти програми та додаткові функції TimelineJS. Є можливість завантажен-
ня інформації з різних джерел, зокрема: Twitter, Flickr, YouTube, карти 
Google, Вікіпедія тощо. 

Отже, сучасні цифрові інструменти надають можливість забезпечити 
повноцінний освітній процес, сприяють формуванню логічного та твор-
чого мислення, що загалом сприяє розвитку здобувачів освіти, проєк-
тувати індивідуальний освітній простір, щоб задовольнити персональ-
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ні освітні потреби здобувачів освіти. Важливо перетворити здобувачів 
освіти не тільки на активних користувачі в цифрових технологій, але і 
надати їм можливість самостійно створювати цифрові освітні ресурси 
та контент. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Близнюк Т. Цифрові інструменти для онлайн і офлайн навчання: навчаль-

но-методичний посібник. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника, 2021. 64 с. 

2. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. 
URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20
recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf 
(дата звернення: 19.05.2022).

3. Сорока В.В. Формування готовності майбутніх майстрів виробничого нав-
чання до застосування цифрових технологій у професійній діяльності: дис. … 
док. філ.: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Глухів, 2021. 307 с.



187

Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій
Чернігів, Україна, 10 червня 2022 р. 

Мельничук Л. Б. 
к. п .н., доцент,

ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука», 
м. Рівне, Україна 
Степанюк І. Ю.

студентка магістратури,
ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука», 

м. Рівне, Україна 

ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ДРУЖНІХ 
ВЗАЄМИН У ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сучасна вітчизняна парадигма дошкільної освіти спрямована на гу-
маністичний підхід до розвитку особистості дитини, яка потребує розу-
міння та поваги її інтересів та прав [1, c. 24]. Понад три місяці в Україні 
триває повномасштабна  війна, і діти всієї держави стали свідками та 
жертвами її руйнівної сили. В умовах воєнного стану проблема вихован-
ня дітей на ідеях миру, дружби та взаєморозуміння набуває особливої 
актуальності. 

Формування дружніх взаємин відноситься до найважливіших про-
блем дошкільної освіти, оскільки дитина формується лише в умовах со-
ціального взаємодії з іншими людьми. Саме в суспільстві однолітків най-
більш ефективно розвиваються механізми міжособистісного сприйняття 
і розуміння, які слугують основою розвитку багатьох особистих якостей 
[2, c. 85].

У дослідженнях вітчизняних учених (Л. Артемова, Г. Бєлєнька, А. 
Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, О. Кононко, С. Курінна, Н. Лисенко, Л. 
Лохвицька, Т. Поніманська, Ю. Приходько, І. Рогальська-Яблонська, С. 
Савченко, С. Сайко) акцентується на необхідності посилення уваги до 
виховання дружніх стосунків, що сприяє активізації особистісного потен-
ціалу дитини.

Метою окреслених тез є теоретичне обґрунтування критеріїв, показ-
ників та рівнів сформованості дружніх взаємин у дітей дошкільного віку.

Діагностика сформованості дружніх взаємин дошкільників потребує 
виокремлення критеріїв та показників, відповідно до яких є можливим 
здійснити педагогічний аналіз цього феномену. 

В результаті аналізу психолого-педагогічної літератури нами виокрем-
лено наступні критерії сформованості дружніх взаємин: 

1) когнітивний;
2) емоційно-ціннісний;
3) діяльнісно-поведінковий [3].
Кожний з окреслених критеріїв проявлявся через систему показників, 

які давали змогу більш якісно оцінити рівень прояву дружніх взаємин 
дітей дошкільного віку. 

Так, показниками когнітивного критерію є повнота та обсяг знань ді-
тей про дружбу, їх уявлення про однолітків як партнерів спілкування, а 
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також уявлення дітей про норми і правила позитивних взаємовідносин, 
способів взаємодії з однолітками у спілкуванні та спільній діяльності. 
Отже, когнітивний критерій передбачає наявність уявлень дітей про 
дружбу, її прояви. 

У свою чергу показниками емоційно-ціннісного критерію є оцінка до-
шкільником власної поведінки, що включає вміння адекватно оцінювати 
свої вчинки у стосунках з однолітками та прояв емоційного ставлення до 
власних дружніх стосунків з однолітками; оцінка поведінки іншої людини 
з погляду норм і правил дружніх взаємин, яка полягає в наявності вмінь 
пояснювати та оцінювати вчинки однолітків та інших людей у дружніх 
стосунках та містить емоційний прояв до приязних взаємостосунків лю-
дей.

Натомість показником діяльнісно-поведінкового критерію є прояв 
дружніх стосунків у діяльності, що уміщує сформованість якості само-
контролю; самооцінки результатів діяльності, а також  уміння дотриму-
ватися норм та правил позитивних взаємовідносин, способів взаємодії з 
однолітками у спілкуванні та спільній діяльності. Отже, діяльнісно-пове-
дінковий критерій припускає уміння домовитися, узгодити свої дії, допо-
магати один одному, вміння обмежувати свої бажання.

На основі трьох критеріїв діагностики нами було обґрунтовано рівні 
сформованості дружніх взаємин старших дошкільників, які ми диферен-
ціювали на високий, середній і низький.

Високий рівень характеризується наявністю досить повних і кон-
кретних уявлень про дружбу, норми і правила дружніх взаємин, спосо-
би взаємодії з однолітками в спілкуванні й спільній діяльності, вільним 
оперуванням поняттями «дружба», «друзі», «доброта», «співчуття», 
усвідомленням необхідності цих знань, прагненням до їх засвоєння та 
поглиблення. 

Діти, які охарактеризовані високим рівнем сформованості дружніх 
взаємин, вміють пояснити і адекватно оцінити свої вчинки в стосунках 
з однолітками і вчинки однолітків та інших людей в дружніх взаєминах. 
Здатні створювати емоційно-позитивну атмосферу в групі, підтримати 
радісний настрій товаришів, охоче допомагають всім, хто потребує до-
помоги, проявляють співчуття і співпереживання, турботу. Дотримують-
ся норм і правил позитивних дружніх взаємин, способів взаємодії з од-
нолітками в спілкуванні і спільній діяльності.

Середній рівень  характеризується наявністю повних і конкретних 
уявлень про дружбу, про норми і правила дружніх взаємин, способи вза-
ємодії з однолітками в спілкуванні і спільній діяльності, але недостатньо 
стійких.

Діти не можуть дати чітких визначень поняттям «дружба», «друзі», 
«доброта», «співчуття», виявляють здатність за допомогою педагога 
відтворити значну частину цих уявлень, але вони недостатньо повні і 
конкретні, уривчасті, інтерес до них підтримується дорослим. Мають 
проблеми в адекватній оцінці свого вчинку й вчинків інших у процесі вза-
ємодії, відчувають потребу в допомозі дорослого, відрізняються несфор-
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мованістю оціночних суджень. Усвідомлюють необхідність дотримання 
норм і правил дружніх взаємин, способів взаємодії з однолітками в спіл-
куванні і спільній діяльності, знають про необхідність виконання даних 
норм і правил, але ці уявлення не завжди детермінують їх поведінку. 

Самостійно проявляють доброзичливість вибірково  по відношенню 
до близьких друзів і тих, до кого в даний час відчувають інтерес і сим-
патію. По відношенню до інших дітей допускають окремі негативні дії 
(непоступливість, конфліктність та ін.), однак усвідомлюють невиправ-
даність таких дій, прислухаються до порад вихователя і прагнуть до при-
мирення. 

Низький рівень характеризується наявністю у дошкільників фрагмен-
тарних, уривчастих уявлень про дружбу, про норми і правила дружніх 
взаємин, способи взаємодії з однолітками в спілкуванні і спільній діяль-
ності. Не можуть диференціювати поняття «дружба» і «друзі», «добро-
та», «співчуття», не проявляють активності в їх засвоєнні.

Відмовляються пояснити або оцінити свій вчинок та вчинки інших 
людей. Емоційне ставлення носить нейтральний характер (байдужість). 
Надають допомогу дорослим і одноліткам в залежності від настрою.

Проявляється нестійкість доброзичливого ставлення до однолітків, 
виражені егоїстичні тенденції і небажання враховувати інтереси інших. 
У ситуаціях вибору переважає особистий інтерес, невміння поставити 
себе на місце однолітка, зрозуміти його проблеми. Спостерігаються час-
та конфліктність, відсутність самостійності й ініціативи в прояві участі і 
допомоги одноліткам (тільки нагадування і спонукання вихователя).

Отже, врахування критеріїв та відповідних їм показників сприяти-
ме об’єктивній діагностиці рівнів сформованості дружніх взаємин дітей 
старшого дошкільного віку та проєктуванню за її результатами іннова-
ційної освітньої технології, спрямованої на виховання дошкільників на 
ідеях миру, дружби та взаєморозуміння. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ АНАЛОГІЇ   
У  ПОЯСНЮВАЛЬНІЙ ПРОМОВІ  ВЧИТЕЛЯ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ЖАНРІ ПЕДАГОГІЧНОГО  
МОВЛЕННЯ

Пояснювальна промова вчителя початкових класів - один з найваж-
ливіших мовних жанрів  у педагогічному дискурсі.

Науковці визначають пояснювальну промову вчителя як інформатив-
ний жанр педагогічного мовлення, який зазвичай є діалогізованим моно-
логом (адресним монологом, який складається з прийомів та способів 
реального діалогу), який використовують в межах  педагогічного дис-
курсу під час пояснення нового навчального матеріалу, а також в інших 
ситуаціях науково-навчального спілкування (закріплення, узагальнення 
та ін.) [3, с.124]. 

Чітка, упорядована, цікава мовна структура пояснення вчителя дає 
можливість здобувачам простежити за міркуванням вчителя, зрозуміти, 
важливість доказів, спрогнозувати хід міркування та навчитися вико-
ристовувати зразки мовлення педагога для створення власних вислов-
лювань. 

Зробити навчальне спілкування живим та захоплюючим допомага-
ють вчителю особливі риторичні прийоми – прийоми популяризації, се-
ред яких риторичні питання, риторичні вигуки,  цитація, повтор,  аналогії. 
Такі прийоми у пояснювальній промові вчителя допомагають зробити 
привабливим навчання, наблизити навчальний матеріал до інтересів 
учнів, забарвити його позитивними емоціями, а, отже, зробити його зро-
зумілим та доступним [там само].

Розглянемо особливості застосування прийому аналогії у поясню-
вальній промові вчителя. 

Учені Ю. Бабанський, І.Лернер, А.Столяр, В.Вахтеров, І.Гордієнко 
[1], І.Корнейчук [2], О.Швай [4] та ін. визначали прийом аналогії засобом 
удосконалення освітнього процесу, який стимулює розвиток пізнаваль-
ної активності здобувачів.

Незважаючи на вагому ефективність прийому аналогії у освітньому 
процесі, вчителі недостатньо ознайомлені з  методикою навчання учнів 
цього прийому, та й у методичній літературі нема необхідного методич-
ного забезпечення його використання у пояснювальній промові.

Аналіз філософських,  психолого-педагогічних та методичних дже-
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рел  [1, 2, 4] довів існування декількох підходів до тлумачення поняття 
аналогії. Виділимо найбільш поширені  з них.  

Аналогія – (грец. «відповідність») подібність окремих предметів та 
явищ за певними властивостями, ознаками чи відношеннями [1, с.32].

У науковій літературі аналогію розглядають як прийом популяризації 
знання, який ґрунтується на співвідношенні наочних прикладів з науко-
вим поняттям, яке є для учнів абстрактним, а отже, не завжди зрозумі-
лим та доступним [там само].

Аналогію пов’язують з  поняттям, яке виражає відношення подібності 
між різними об’єктами, системами, явищами, процесами; прийом ана-
логії є особливою логічною формою умовиводу, яку використовують  з 
індукцією і дедукцією; аналогію тлумачать як метод пізнання [4, с.154].

Отже, узагальнюючи наведені у різних підходах науковців  визначен-
ня феномену «аналогія», ми вважаємо цей термін схожістю у будь-яко-
му відношенні між явищами, предметами, поняттями.

Оперування прийомом аналогії, яке зводиться до створення нових 
образів, уявлень, дозволяє школярам по-новому побачити текст, науко-
ве, логічне визначення, складний термін, усвідомити ознаки та зв’язки, 
які раніше не виявлені, зробити їх більш ясними. Це є особливо важли-
вим  у початковій школі. Створення аналогії може також бути доцільним 
у пояснювальній промові вчителя під час лінгвістичних казок у вивченні 
складних тем з морфології. 

Унікальною є методична значущість такого прийому, як аналогія, при 
зверненні до якого діє низка психічних та розумових процесів: сприй-
няття, зіставлення, впізнавання, осмислення, увага, запам’ятовування, 
розуміння, уява. Без залучення аналогій навчальний матеріал часто 
сприймається учнями як щось абстрактне, невизначене, а значить, і не-
ясне [4, с.156].

Для прикладу у поясненні матеріалу учням у першому класі під час 
букварного періоду з метою розрізнення школярами понять «звук» та 
«буква» учитель може використати такі аналогії  у промові: «Діти! Часто 
між поняттям «звук» та буква» ставиться знак тотожності. А чи тотож-
ними вони є? Як ви гадаєте? Сьогодні спробуємо у цьому розібратися! 
Знаки настільки злилися з нашим мовленням, що ми часто забуваємо їх 
розрізняти: звуки – те, що ми чуємо, а букви – письмові знаки, які пере-
дають звуки мовлення. 

Співвідношення між звуком та буквою подібне до співвідношення 
«мелодія  - нотна грамота». Дійсно, сім нотних знаків та 33 букви укра-
їнського алфавіту дозволяють записувати безліч звуків. Кожна нота, як 
і кожна буква, має свою назву, яка є відмінною від того звука, який вона 
позначає. Наприклад, буква л може позначати звуки [л] та  [л’]. Подиви-
мося на слова лук та люк. Як ви думаєте, у словах  початкові букви та 
звуки однакові? Отже, букви однакові, а звуки – різні. Одна й та ж сама 
нота «до» може звучати по-різному залежно від тональності та інших 
музичних умов. Окрім того у нотній грамоті є особливі знаки, які безпосе-
редньо не пов’язані зі звуками, але які розповідають виконавцю мелодії 



192

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 
«Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду»

http://reicst.sgv.in.ua

про темп гри. В українській абетці є теж знаки, які виконують складні 
функції. Наприклад, це буква ь, яка не є звуком. Наприклад,  слово рись. 
Скільки у ньому букв та звуків?  Як бачимо, букв 4, а звуків – 3. М’який 
знак у цьому випадку вказує на те, що кінцевий приголосний у слові ви-
мовляється м’яко. 

У виникненні нотних знаків та букв є теж багато спільного. Ще в дав-
нину, слухаючи концерти природи, людина почала створювати власні 
інструменти та грати на них. І лише згодом вона створила власні пись-
мові знаки, які позначали  конкретні звуки, дала їм назви та розташувала 
їх на нотних лінійках. Ось чому будь-яка людина, яка не знає нот, може 
наспівати пісню, яка їй сподобається, подібно до того, як людина, яка не 
знає букв, може розмовляти». 

Наведений приклад аналогії  дає змогу учням першого класу при ви-
вченні алфавіту  у букварний період навчання грамоти наочно та до-
ступно розрізняти поняття «звук» та «буква», а також «нота» та «нотний 
знак». 

Під час вивчення теми у 3 класі «Будова слова» учитель може вико-
ристати прийом аналогії під час пояснення нового матеріалу: «Діти! Ви 
знаєте, що будь-який комбайн має свою будову та створений з різних 
механізмів. Кожен з цих механізмів  є важливим у роботі. Приміром,  ку-
хонний комбайн складається з механізмів для різки овочів та фруктів, 
збивання вершків, замішування тіста тощо. Завдяки цьому можна опе-
ративно приготувати випічку. А що ж наше мовлення? Воно складається 
зі слів, а слова  також складаються з частин. Кожен з нас може бути 
чарівником. Уявімо чарівний комбайн, який може створювати слова з 
різних частин: кореня, префікса, суфікса, закінчення. Щоб стати таким 
чарівником, навчитися  користуватися незвичайним комбайном, треба 
знати будову слів. Отже, давайте ж будемо «розбирати» слово на ча-
стини (виконувати розбір слова за будовою) і «збирати» слово з різних 
частин (утворювати слова)!». 

Варто зазначити, що ефективність прийому аналогії під час вивчення 
певної теми можна досягти за умови дотримання вимог точності та до-
цільності, які висувають до його застосування. Вимога точності полягає 
у тому, що предмети, явища, які співставляють, повинні мати точне та 
явне підґрунтя для порівняння. Вимога доцільності передбачає відпо-
відність змісту аналогії віку, особистому досвіду та обсягу знань здобу-
вачів.   

Отже, вивчення праць вітчизняних учених з проблеми використання 
прийому аналогії у професійній діяльності вчителя уможливило такі ви-
сновки.

1. Аналогія постає як специфічна форма думки, у результаті якої на-
вчальний матеріал з одного  об’єкта переносять на інший (оригінал).

2. Прийом аналогії вчителю варто  застосовувати  на різних етапах 
процесу навчання у початковій школі, але найдоцільніше у  поясненні 
нової теми  з метою установлення зв’язків між різними темами курсу, під 
час  пошуку вирішення складних завдань та вивчення важких тем. 
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3. Використання учителем початкових класів прийому аналогії спри-
яє розвитку творчих здібностей учнів, формуванню умінь дослідницької 
діяльності.

4. Аналогія забезпечує полегшує опанування здобувачами освіти  
навчального матеріалу, так як дозволяє здійснити уявний перенесення 
певної системи знань, умінь і навичок від відомого об’єкта до невідомо-
го.

5. Метод аналогії стає ефективним у навчанні школярів, коли останні 
не спонтанно, а цілеспрямовано засвоюють аналогію і мають сформо-
вані уміння до використання цього  методу.

6. Використання прийому аналогії сприяє виникненню  інтриги на 
уроці,  залишаючи окремі завдання незавершеними, що викликає в уч-
нів інтерес та стимулює їх пізнавальну  активність.

7. Прийом аналогії у діяльності вчителя забезпечує появу нових асо-
ціацій, які дають змогу учням поглибити вивчення матеріалу, більш сві-
домо його зрозуміти, якісно оновити знання.

8. Використання у пояснювальні промові вчителя аналогії робить 
його мовлення яскравим, наочним, привабливим, доступним для шко-
лярів, сприяє систематизації знань здобувачів та раціонального їх за-
пам’ятовування. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ  
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ПАТРІОТИЗМУ ВИХОВАНЦІВ ЗДО

Важливу роль у формуванні світогляду підростаючого покоління ві-
діграють твори українського письменства. Вони сприяють вихованню 
моральних, етичних, духовних, гуманістичних якостей. У Національній 
доктрині розвитку освіти написано: «Актуальним завданням  є  забезпе-
чення  доступності   здобуття якісної   освіти  протягом  життя  для  всіх  
громадян  та  дальше утвердження   її   національного   характеру» [7]. 

Основні завдання виховання дітей та молоді зазначено у «Концеп-
ції виховання дітей та молоді в системі національної освіти». У  цьому 
документі написано, що «специфіка сучасної  української національ-
но-патріотичної  ідеї полягає  у виразній перевазі в системі виховання  
і розвитку дітей власне українського: мови, фольклору, художньої літе-
ратури, образотворчого мистецтва, музики, народних звичаїв, форм і 
способів поведінки. Це творитиме для них національну культуру світу, 
формуватиме національну психологію, самосвідомість і національну 
гордість – обов’язкові складники духовної особистості» [3]. Відтак перед 
сьогоднішніми вихователями постало завдання виховувати національно 
свідому підростаючу особистість дитини. 

Проблеми формування патріотичний якостей у молодого покоління 
були об’єктом вивчення  у дослідженнях О. Вишневського, Т. Дем’янюк, 
І. Єрмакової, А. Капської, А.Погрібного, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, 
Б. Ступарика, В. Сухомлинського, О. Сухомлинської  К. Чорної, П. Щер-
баня та ін.  Науковці А. Богуш, М. Боришевський,   Н. Гавриш, Ю. Ру-
денко проаналізували позитивний вплив засобів художньої літератури 
на виховання патріотичних почуттів у старших дошкільників. У науковій 
розвідці Шкребтієнко Л. М. написано, що «у вихованні патріотичних по-
чуттів дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури 
важливо активізувати всі рівні емоційної взаємодії дитини із художнім 
твором» [10, с. 3].

У ЗДО вихователям доцільно використовувати твори українських за-
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нять при проведенні занять та свят зі старшими дошкільниками. Реко-
мендуємо прочитати дітям такі твори Т. Шевченка, як: «На Великдень» 
[9], «І досі сниться під горою…», «Зацвіла в долині червона калина»,  
«Зоре моя вечірняя» (Уривок із поеми «Княжна»). Вивчення цих торів 
сприяє не лише формуванню патріотичних якостей, а й ознайомлює із 
історичним минулим українського народу, сприяє утвердженню родин-
них цінностей, естетичному розвитку та спостережливості дітей. 

При опрацюванні вірша «Великдень» [9] вихователю слід запропо-
нувати старшим дошкільникам переглянути відео, де діти читають цю 
поезію. Доречним буде опрацювання таких питань:

Коли відбувається подія, змальована в творі?
Якими новими речами хвалилися діти?
Чому зраділа сиріточка?
Який подарунок вона отримала на Великдень?
Які переживання викликав у вас цей вірш?
Цікавим, на наш погляд, є  інсценування вірша «На Великдень». Для 

цього рекомендуємо вихователю підібрати дітям відповідні костюми, 
характерні для дітей другої половини ХІХ століття. При аналізі цього 
вірша слід пояснити значення слів «лиштва», «смушевий», «свитка», 
«стьожка», «чобітки шкапові» та показати відповідні малюнки. В кінці 
опрацювання твору рекомендуємо дітям дати завдання розмалювати 
дівчинку-сироту, її друзів чи елементи українського народного костюма. 
Важливо, щоб вихователь зумів виховати співпереживання, для цього 
йому потрібно задати дітям запитання, на кшталт: «А як сьогодні ми мо-
жемо допомагати людям, які опинилися у скруті? Як потрібно підбадьо-
рювати діток, які ростуть без мами чи тата?». 

Показовими для формування патріотичних почуттів у дітей дошкіль-
ного віку є твори Лесі Українки. Зазначимо, що у Чернівцях у 1923 році 
до 10-ї річниці від дня смерті письменниці було видано збірку віршів і 
оповідань «До української дитини» [4], до якої увійшли такі твори: «До 
української дитини», «Поле», «Біда навчить», «Пташка, «Лілея», «Ме-
телик», «Веснянка». Пропонуємо вихователям сучасних закладів до-
шкільної освіти прочитати дітям вірш Лесі Українки маловідомий вірш 
«До української дитини» та провести з ними бесіду за прочитаним. В 
ході бесіди діти повинні розповісти, які у них мрії, яка, на їхню думку, 
Країна Дитинства,  які казкові образи є в поезії тощо. Вірш «Поле» мож-
на вивчати на інтегрованих заняттях із розвитку мовлення та природо-
знавства, хоча вихователь повинен пояснити, що в центрі твору - образ 
України із її неповторною природою.

Формуванню патріотичних та моральних якостей у старших дошкіль-
ників сприяють твори В. Сухомлинського,  Олени Пчілки, І. Франка. Л. 
Глібова та інших письменників, а також сучасних авторів. За спостере-
женнями сучасних дослідників, «художня література є універсальним 
розвивально-навчальним засобом, який виводить дитину за межі того, 
що сприймається нею безпосередньо, занурює її в складний духовний 
світ літературних героїв, збагачуючи почуття й розвиваючи свідомість 
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дітей» [6, с. 33], відтак вихователь повинен  використовувати її виховний 
потенціал. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ  
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ПОЕТІВ  
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ  

ВИХОВАНЦІВ ЗДО

У дошкільному житті починається період формування особистості, 
коли  дитина  активно вивчає  навколишнє середовище,  проявляє риси 
власного характеру, ставлення до самої себе та людства. Під впливом 
дорослих формується особистісний розвиток дитини, якій важливо 
прищепити морально-етичні та духовні ідеали. У закладах дошкільної 
освіти важливим завданням педагогів є виховати морально здорову осо-
бистість, спонукати своїх вихованців до моральних вчинків. Правильно 
закладені основи морального виховання у дітей дошкільного віку значно 
впливають на подальше життя і поведінку.

Впродовж багатьох віків складалася система моральних норм ви-
ховання. Дорослі та діти взаємодіяли між собою з метою формування 
моральних почуттів, якостей, поведінки, людяності, інтересів, потреб. У 
сучасному суспільстві окремі події негативно впливають на свідомість 
молодого покоління, сьогодні дещо знецінюється поняття добра, мило-
сердя, совісті, оскільки найвищою цінністю стають матеріальні блага. 
Деякі проблеми суспільства зумовлені дефіцитом добра, милосердя, 
любові, людських почуттів, відтак проблема виховання моральних цін-
ностей у дітей є актуальною.

 Питання морального виховання в різних аспектах проаналізували 
українські дослідники  (Т. Алексєєнко, Є. Арнаутова, О. Барабаш, І. Бех, 
О. Вишневський, О. Докукіна, О. Кононко, В. Котило, С. Ладивір, Т. На-
уменко, В. Постовий, Т. Поніманська, Г. Пономарьова, М. Роганова, М. 
Стельмахович) та зарубіжні вчені (А. Адлера, Т. Гордона, Р. Дрейкурса).

 Незамінними якостями морального виховання є виховання чуй-
ності, справедливості, вихованості, щирості, працьовитості, скромності, 
почуття патріотизму та гідності. Завдяки цим моральним  нормам у дітей 
формується власна моральна, стійка поведінка, яка допомагає прийма-
ти правильне рішення у різних складних ситуаціях. Заохоченню дітей до 
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спілкування, обміну думками, аргументування, обґрунтовування, пере-
конання, спільні діяльності сприяє використання в освітньому процесі 
творчості українських письменників, поезія та проза яких сприяє утвер-
дженню моральних переконань.  Сучасні дослідники подали таке визна-
чення терміну моральне виховання: «Моральне виховання – один з най-
важливіших видів виховання, полягає у цілеспрямованому формуванні 
моральної свідомості, розвитку морального почуття і навичок моральної 
поведінки людини відповідно до певної ідеології. Моральне виховання 
здійснюється на національному ґрунті шляхом засвоєння національних 
норм і традицій, багатої духовної культури народу, тих моральних норм 
і якостей, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві, узгодження 
дій і вчинків людей» [1, с. 294]. 

У ЗДО доцільно ознайомлювати дітей із творчістю Т. шевченка, Лесі 
Українки, І. Франка, Олени Пчілки, Ліни Костенко, М. Коцюбинського, Л. 
Глібова, твори яких акцентують на вихованні гуманності.  Вагомий вне-
сок у формуванні моральних почуттів дітей дошкільного віку  належить 
оповіданням В. Сухомлинського – українського педагога, письменника, 
публіциста, поета. Він зазначив, що виховання моральності слід почина-
ти з раннього віку, коли діти ще піддаються виховним впливам. У його 
працях зазначено, що кожна дитина у дошкільному дитинстві має про-
йти емоційну школу, виховання добрих чуттів. Пропонуємо вихователям 
ЗДО активно використовувати творчий доробок В. Сухомлинського в 
освітньому процесі. Оповідання та казки відомого педагога В. Сухом-
линсьокого [2] навчають дітей бути людяними, милосердними, добрими, 
співчутливими, гуманними. Наприклад, читаючи оповідання «Старий 
пес», вихователь закликає дітей турбуватися про домашніх улюбленців. 
Новелою «Камінь на межі» В. Сухомлинський навчав уникати моральної 
убогості, захланності, недружелюбності. На прикладі героїв цього опо-
відання діти дізнаються, що потрібно жити в мирі із сусідами та постій-
но трудитися. Однією із провідних ідей, які піднімав у своїй творчості 
В. Сухомлинський, було виховання в старших дошкільників любові та 
пошани до батьків та старших.  Ця проблема порушена в творах «Ніч і 
біла сорочка», «Чорні руки», «Правда буває гірша за неправду», «Три 
пиріжки» [2]  та інших. 

Із метою виховання в дітей морально-етичних якостей вихователі 
ЗДО можуть використовувати на заняттях твори сучасних українських 
поетів. Для прикладу, проаналізуємо збірку віршів «Малечі про цікаві 
речі». Поезія «Фортеця» Н. зарічної навчає діток жити в мирі, дружити 
між собою:

Хоч фортеця - метр заввишки,
І мілкий довкола рів,
Нам не страшно анітрішки,
Бо немає ворогів! [4, с. 9].
Вірші «Гостинці» М. Понамаренко, «Моя сусідка Ліза» О. Полянської, 

«Равлик» Є. Гуцала, «Кіт» А. Камінчука закликають малюків жити в мирі 
з оточуючим світом, любити домашніх та диких тварин, охороняти при-
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роду. Вивчаючи вірші, вихователь повинен підійти творчо до їх інтер-
претації. Зокрема, дітям необхідно підібрати ряд цікавих запитань та 
завдань. Разом із дітьми вихователь може інсценізувати окремі твори 
українських письменників. Доречним буде показ відео фрагментів про 
життя відомих митців слова, про Україну,  про життя тварин тощо. На 
основі аналізу творів вихователь повинен навчити дитину розпізнавати 
добро і зло, правду і неправду. Отже, використання творчості україн-
ських письменників для формування моральних якостей дітей дошкіль-
ного віку є невід’ємною частиною виховного процесу. 
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ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ  
В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ ЗАНЯТЬ В ЗДО

Виховати всебічно розвинену особистість дитини - це головне завдан-
ня, яке стоїть не лише перед батьками, а й фахівцями з дошкільної осві-
ти. Важливо, щоб у дитинстві для людини були створені належні умови 
для розвитку її інтелектуальних сил та фізичних можливостей. Необхід-
ність  впроваджувати кращий педагогічний досвід вчених вітчизняних та 
зарубіжних країн щодо гармонійного виховання дошкільника  зазначе-
на в сучасних документах про освіту. Зокрема,  в Законі  України «Про 
освіту» написано: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як осо-
бистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних 
громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування 
своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству» [3]. На  законо-
давчому рівні в Україні  забезпечено «створення умов для здобуття бе-
зоплатної дошкільної  освіти  у державних та комунальних навчальних 
закладах; збереження та   зміцнення  фізичного  і  психічного  здоров’я 
дитини,  розвитку її творчих  здібностей,  реалізації  потенційних можли-
востей особистості»  [6], діти мають можливість всебічно розвиватися в 
ЗДО та різних дошкільних центрах. 

Особливості формування основ особистісного розвитку дітей різно-
го віку вивчено в наукових працях ряду педагогів та психологів (А.М. 
Богуш, І.Д Беха, Л.І. Божович, М.Й. Боришевського, О.В. Завгородньої, 
Л.М.Карамушки, О.Л. Кононко, О.І. Кульчицької, Н.Ю. Максимової, В.О. 
Моляко, Ю.О. Приходько, Т.М. Яблонської та багатьох інших вчених). 
Проблеми інтегрованого підходу досліджено в педагогічних трактатах 
Е.С. Вільчковського,  Н. Ф.Денисенко, І. Р. Кіндрат. Ю. М. Шевченко. 

За визначеннями сучасних вчених, гармонійний розвиток - це «спів-
розмірний розвиток фізичних і рухових сил людини, струнке і строге по-
єднання різних сторін і функцій її свідомості, поведінки і діяльності» [2, 
с. 89]. У науковому виданні «Український педагогічний енциклопедичний 
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словник» за редакціє. С. Гончаренка написано, що інтегративний під-
хід «веде до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного об’єднання його 
елементів у цілісність, результатом інтегрованого підходу можуть бути 
цілісності знань різних рівнів -  цілісність знань про дійсність; про приро-
ду; з тієї чи іншої освітньої галузі; предмета, курсу, розділу, теми» [2, с. 
198]. Сучасні дослідники пояснили, що «інтегровані заняття - це форма 
навчально-виховної роботи, яка об’єднує блоки знань із різних галузей 
навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення 
сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати їм пев-
не явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом 
системного впровадження таких занять у ДНЗ є формування системно-
го мислення дошкільників, збудження уяви, позитивно-емоційного став-
лення до процесу пізнання» [4].

Робота вихователів та інших працівників ЗВО спрямована на те, 
щоб дитина мала можливість розвинутися всесторонньо. Цьому значно 
сприяє проведення інтегрованих занять. Пропонуємо вихователям такі 
оригінальні теми для інтеграції «Україна - рідний край, ти його не забу-
вай!», «Красо України, Подолля» (приурочене творчості Лесі Українки), 
«Веселі, дружні, розумні, сміливі», «До таночку кличе Скрипка», «Вірить 
у диво маленька Пташина», «Художник малює Казку».

В ході проведення подібних занять діти збагачуються інтелектуаль-
но, духовно та фізично. Проаналізуємо, наприклад, заняття на тему 
«Незвична подорож Ластівки Україною». В ході заняття вихователь ста-
вить перед собою мету познайомити старших дошкільників із столицею 
України, найбільшими містами, визначними пам’ятками вітчизни, річка-
ми, озерами, морями. Водночас діти отримують знання про перелітних 
та неперелітних птахів України, вивчають зміни, які відбуваються в при-
роді впродовж року, вивчають основні види транспорту. На інтегрова-
ному занятті пропонуємо дітям виконати тематичну   фізкультхвилинку:

Ластівки в небі швидко літають,
Крильцями  вправно своїми махають,
Поїзд невпинно по рейсах біжить,
Десь паровозик далеко гудить.
Човен розхитує вітер буйний,
Світ України прекрасний, чудний!!
Доречним, на наш погляд, є проведення спортивних змагань між ко-

мандами «Літачки», «Кораблики», «Паровозики». Зазначимо, що на цьо-
му етапі роботи вихователь повинен роздати дітям спеціальні емблеми 
чи значки.  Можна запропонувати виконати такі завдання для команд: 
пострибати в мішку, провести естафету, відгадати загадки про українські 
міста, птахи, транспорт тощо. Вихователь повинен підібрати завдання, 
які сприяють розвитку логічного мислення, на кшталт: з’єднати культур-
ну пам’ятку із місцем її розташування; з’єднати пташку із її гніздечком; 
дібрати необхідні деталі до певного виду транспорту тощо.

Наприкінці заняття старші дошкільними можуть розмалювати відо-
мі пам’ятки культури, зображення із державними символами, картин-



202

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 
«Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду»

http://reicst.sgv.in.ua

ки птахів, тварин, які є мешканцями України. На інтегрованому занятті 
«Незвична подорож Ластівки Україною» доречно послухати голоси пта-
хів, виконання українських пісень, звуки, що супроводжують їзду  тран-
спортних засобів. До такого заняття доцільно залучити помічника ви-
хователя, музичного керівника та інструктора із фізичної культури. Ці 
фахівці дошкільної освіти повинні забезпечити перевантаження дитини, 
відтак їм слід часто змінювати форми роботи з старшими дошкільника-
ми.  

Інтеграція занять сприяє формуванню всебічного розвитку особисто-
сті дитини. Адже на них вона отримує певний багаж знань, може розвит-
ку ти свої природні нахили (здібності до малювання, спорту, декламації 
віршів, комунікативні вміння тощо).  Практика роботи засвідчує, що інте-
гровані заняття більш цікавіші для старших дошкільників, аніж предмет-
ні.    В ході їх проведення вихователь  може вирішувати більшу кількість 
завдань, використати різні інноваційні методи і прийоми, педагогічні та 
інформаційно-комунікаційні технології. 
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СТВОРЕННЯ  ПОЗИТИВНОГО  ІМІДЖУ   
ВИКЛАДАЧА  ЗВО

Постійне підвищення педагогічної майстерності професорсько-викла-
дацького складу – одне з головних завдань якісного вишу, оскільки від 
рівня професійних і педагогічних знань залежить організація освітнього 
процесу на кафедрах та факультетах. Слово «інновація» в перекладі з 
латинської мови означає «оновлення або зміна». У педагогічній інтерпре-
тації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати на-
вчально-виховного процесу [3]. 

 Мета модернізації навчання - це підвищення рівня підготовки молодих 
спеціалістів, упровадження в освіту сучасних інформаційно-освітніх тех-
нологій, навчання слухачів методології творчості, принципів інноваційної 
діяльності. Перед науковими педагогічними працівниками стоїть завдан-
ня пошуку принципово нових форм педагогічного професіоналізму, які 
зможуть забезпечити розвиток базових здатностей особистості молодого 
викладача в освітніх процесах [4]. 

 Головний обов’язок викладача – це виховання і формування особи-
стості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, фахівця своєї справи, який 
готовий постійно підвищувати свій рівень знань та навичок. Досягнення 
вказаних цілей неможливе без творчого мислення і креативного потенці-
алу особистості. Питання взаємовідносин викладача зі слухачами та пе-
дагогічної діяльності завжди є актуальною проблемою в діяльності ЗВО. 
Воно  важливе і в наш час, від стану його вирішення багато в чому за-
лежить формування професійної направленості особистості студента та 
його готовності до трудової діяльності. Для викладача важлива наявність 
«зворотного зв’язку», сигналів про те, як сприймається матеріал, що ви-
кладається, і як він засвоюється. Контакт між викладачем і студентською 
аудиторією – необхідна умова успішного викладання матеріалу. Він зале-
жить від зацікавленості здобувачів вищої освіти предметом, від наукового 
і педагогічного досвіду викладача, від цілої низки методичних прийомів, 
якими користується досвідчений педагог, щоб тримати увагу аудиторії в 
«робочій напрузі» [2]. 

 Творчий підхід викладача до проведення навчального процесу 
обов’язково несе позитивний заряд і викликає зацікавленість аудиторії 
сприйняттям і вивченням предмета. Головна ознака творчої особисто-
сті – наявність мотивації та захопленість. Творчого учня може виховати 
тільки творчий педагог, який володіє педагогічною креативністю. Креа-
тивна організація освітнього процесу передбачає включення в освітнє 
середовище самостійного управління творчим процесом, формування 
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інтелектуальної незалежності здобувачів вищої освіти, розвиток навичок 
роботи з різноманітною інформацією. Особливість педагогічної творчості 
викладача вишу полягає в тому, що особистість слухачів одночасно стає 
об’єктом і суб’єктом його професійної діяльності. Це найскладніший вид 
творчої активності, оскільки він спрямований на формування особисто-
сті здобувачів вищої освіти. Педагогічну діяльність викладача з творчим 
підходом до висвітлення свого предмета формують різноманітні функції: 
формувальна, діагностична, прогностична, конструктивна, організаційна, 
комунікативна, дослідницька та аналітична. Для розвитку творчого потен-
ціалу і лекторського мистецтва викладачам рекомендується відвідувати 
лекції провідних фахівців у різних галузях знань. Система безперервної 
освіти викладачів вишів має ґрунтуватися на формуванні інформацій-
но-технологічних і професійно-творчих компетентностей. Відповідально 
слід ставитися викладачам і до розробки методичних рекомендацій щодо 
підготовки і проведення практичних занять. У розробці методичних реко-
мендацій для студентів щодо виконання практичних та  семінарських за-
вдань рекомендується використання проблемних задач, що мають певну 
невизначеність вихідних даних, які активують пошукову діяльність. Вико-
ристання творчого підходу до складання проблемних завдань – це їх неві-
доме, багатоваріантне розв’язання, вибір якого має сприяти формуванню 
мислення, аналізу, синтезу і порівняння. У розв’язанні проблемних задач 
високо цінуються оригінальність і творчий підхід [1]. 

 Сприйняття і розуміння матеріалу перебувають у прямій залежності 
від уваги слухачів. Задля того, щоб зосередити увагу слухачів, викладач 
на самому початку заняття задає загадку, над розв’язанням якої вони бу-
дуть думати протягом усього заняття. Утримати увагу студентів протягом 
усього заняття набагато складніше. Перш за все викладач має зрозуміти, 
що студенти не можуть однаково уважно слухати і сприймати навчальний 
матеріал протягом усього навчального часу. Як відомо, джерелом уваги 
стають сильні, яскраві й емоційні враження або зміна одних вражень ін-
шими. Емоційний стан, натхнення і хвилювання викладача передаються 
слухачам, створюють настрій і посилюють увагу. Викладання – процес ак-
тивний з обох боків – і з боку викладача, і з боку здобувачів вищої освіти, 
оскільки якщо між викладачем та аудиторією немає контакту, заняття стає 
непродуктивним та не цікавим. Підвищення ефективності навчання осо-
бливо актуальне у зв’язку з великим обсягом навчального матеріалу, який 
необхідно опанувати слухачам. Це зумовлює необхідність застосування 
таких форм викладання, які б забезпечили необхідну якість теоретичного 
і практичного навчання з якісним контролем знань і вмінь. Вирішення 
цих завдань зумовлює характер заходів, спрямованих на вдосконален-
ня навчального процесу. Слід ураховувати, що ефективність навчання 
найбільшою мірою зумовлена усвідомленням сенсу навчання. Однією з 
важливих інноваційних методик є створення мотивації до навчання. Мо-
тивований здобувач освіти активніше бере участь у навчальному проце-
сі, здатний бачити мету свого навчання, шукає додаткові шляхи її досяг-
нення. Завдання викладача – мотивувати кожного учасника навчального 
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процесу. Для підвищення мотивації до навчання і полегшення засвоєння 
знань необхідно використовувати сучасні інформаційні технології [5].

 Важлива також роль самостійного навчання викладача. Майбутній 
фахівець має навчитися самостійно засвоювати знання, уміти працювати 
з отриманою інформацією, щоб надалі не втрачати рівень компетентності 
та прагнути до підвищення своєї кваліфікації. Для формування практич-
них навичок, інтерпретації результатів дослідження, передбачених на-
вчальною програмою, за наявності технічних можливостей і відповідно-
го обладнання можна запропонувати перегляд відеозаписів тем занять, 
ілюстративні матеріали тощо. Використання комп’ютерних технологій 
допомагає викладачу вирішити багато завдань, пов’язаних із покращен-
ням засвоєння теоретичного матеріалу. Наявність належним чином піді-
браного мультимедійного та ілюстративного матеріалу на практичному 
занятті дозволяє підвищити зацікавленість слухачів до предмета, сприяє 
закріпленню засвоєного під час заняття матеріалу. Ці технології особли-
во цінні й необхідні, коли під час проведення практичних занять необхід-
но підвищити інтерес слухачів до тієї дисципліни, яка наразі вивчаєть-
ся. Крім того, активізація уваги на занятті значною мірою забезпечується 
високим рівнем та професіональною підготовкою викладача. Наукову 
неспроможність заняття студенти не вибачають, оскільки швидко помі-
чають тих викладачів, які транслюють тільки чужі думки. Викладач має 
заходити в аудиторію без запізнення, у доброму гуморі, щоб здобувачі 
вищої освіти відчували, що вести заняття він буде із задоволенням. Ак-
туальним у нових умовах є створення ефективної методики контролю й 
оцінки якості знань. Таким чином, з метою вдосконалення якості навчання 
необхідно включати до навчального контенту більше презентацій, схем, 
таблиць, діаграм. Наданий викладачем матеріал має бути якомога більш 
комплексний, схематичний, систематизований, а дисципліни комплексно 
розміщені на одній інформаційній платформі. 

 Об’єктивно оцінити знання тільки за допомогою тестової системи 
неможливо. Особливу увагу слід приділяти контролю практичних знань 
і навичок, а також необхідного обсягу літератури. Сучасна професійна ді-
яльність викладача потребує нового педагогічного мислення, ціннісними 
установками якого є пріоритет індивідуальності, здатність бачити в реаль-
ній дійсності протиріччя й знаходити шляхи їх раціонального розв’язання. 
Розвиток особистості й професійного потенціалу відбувається як безпе-
рервний процес, який впливає на педагогічну діяльність у цілому. Сучас-
ний викладач має не тільки володіти глибоким знанням свого предмета, 
а й працювати над підвищенням рівня власної психолого-педагогічної 
підготовки і готовності до професійної діяльності в умовах інноваційного 
навчання.

 Сьогодення потребує підвищення якості освіти, а саме - вдосконален-
ня процесу підготовки висококваліфікованих фахівців, які в подальшому 
будуть здатні швидко та адекватно вирішувати повсякденні та професійні 
завдання, здійснювати комунікацію, працювати над саморозвитком та са-
монавчанням. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ  
ДОДАТКІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Наразі проблема вивчення іноземних мов стала гострою більш ніж 
коли-небудь, війна змусила 6,9 мільйонів українців покинути рідний дім 
і поїхати за кордон [1]. Більшість з них погано або зовсім не знають іно-
земних мов. У такому випадку у пригоді стають інтернет застосунки з 
вивчення іноземних мов, оскільки знання мови потрібні відразу, щоб 
задовольнити елементарні проблеми. Згідно з даними ООН найбіль-
ше українських біженців прямують до: Польщі, Німеччини, Чехії, Іспанії, 
Болгарії [1]. Пошук та запис на мовні курси може розтягнутися на міся-
ці, якщо враховувати бюрократичні складнощі у багатьох європейських 
країнах, у цьому полягає актуальність нашої теми. 

У нашому дослідженні ми опитали студентів різних спеціальнос-
тей, їхніх батьків, які користувалися принаймні одним із чотирьох до-
датків для вивчення різних іноземних: Duolingo, Busuu, Quizlet, Moldy 
Languages. Загальна кількість респондентів 35, які надали оцінку від 1 
до 5 принаймні одному із застосунків, де 1 – неефективний, 5 – дуже 
ефективний.

Об’єктом нашого дослідження є практичність та ефективність засто-
сування різних додатків для вивчення мов під час війни. Предмет – за-
стосунки для вивчення іноземних мов.

Мета роботи полягає у проведені аналізу та визначенні функціоналу 
застосунків для визначення мов, дізнатися як вони можуть допомогти 
покращити знання або набути їх.

Те, наскільки ефективний той чи інший застосунок ми визначали за 
опитуванням, а також критеріями мовної та навчальної складової. Мов-
на складова: граматика, лексика, аудіювання, розуміння тексту [2]. На-
вчальна складова: мотивація, актуалізація опорних знань, умінь і досві-
ду, організація вивчення нового навчального матеріалу, удосконалення 
раніше вивченого, визначення, результативності навчання, методи за-
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пам’ятовування, які використовує застосунок, практика [2].
Busuu – це один із додатків для самостійного опанування іноземних 

мов, у ньому користувачу пропонують розвивати усі чотири напрями ви-
вчення: письмо, аудіювання, читання та аудіювання. Перед початком ви 
можете пройти власне тест або обрати рівень самостійно, без перевірки 
знань. Після визначення рівня вам запропонують пройти уроки, спрямо-
вані на вивчення лексики, а також базових темх з граматики.

Для запам’ятовування лексичних одиниць застосунок використовує 
зображення, аудіодоріжки, подекуди графічні зображення. Якщо є ба-
жання, уроки можна пройти повторно. У кінці рівня можна скласти тест 
з вивченого матеріалу, і навіть отримати сертифікат. У додатку також є 
можливість спілкування з іншими користувачами, слухати вимову носі-
їв, допомагати іншим з вивченням вашої рідної мови. Можна попросити 
носія виправити вас. Знайти друзів та однодумців. Застосунок відсте-
жує вашу активність, та скільки процентів курсу ви вже вивчили. Busuu 
дозволяє вивчати: англійську, французьку, німецьку, польську, іспанську, 
італійську та інші.

Ефективність Busuu згідно з опитуванням. Опитано 30 осіб:
- 2 бали ефективності - 3.3% студентів;
- 3 бали ефективності - 3.3% студентів;
- 4 бали ефективності - 13.3 % студентів;
- 5 балів ефективності - 80% студентів.
Duolingo – найбільш популярний застосунок, в першу чергу через 

свою інтерактивність, маркетингову кампанію, відомий логотип, та зруч-
ність використання. Додаток має безліч мов та досить велику кількість 
завдань, орієнтуючись, по-перше, на розмовну мову, життєві ситуації – 
що зараз найбільш актуально. Часто завдання подаються разом з різни-
ми кумедними ситуаціями, які можуть виникати кожен день[3].

Це один з найкращих застосунків для швидкого ознайомлення з но-
вою мовою, проте різні експерти не радять концентрувати ваше вивчен-
ня мови лише на Duolingo, оскільки там майже відсутнє адекватне пояс-
нення тих чи інших мовних явищ. При тому, що навколо Duolingo існує 
досить міцне та велике «комьюніті», багато користувачів згодні з тим, що 
можна натрапити на серйозні та грубі помилки, та їх невчасне виправ-
лення, що негативно впливає на розуміння мови [3].

Ефективність Duolingo згідно з опитування. Опитано 25 осіб:
- 2 бали ефективності - 16.3% студентів;
- 3 бали ефективності - 20% студентів;
- 4 бали ефективності - 26.4% студентів;
- 5 балів ефективності - 37.3% студентів.
Quizlet один з застосунків, який спирається на комунікацію між корис-

тувачами. Один з найбільш вільних у технічному плані додатків. Прак-
тикувати можна будь-що, від читання до аудіювання, але все залежить 
від кількості та якості матеріалу, створюванного людьми, для основних 
світових мов його досталь. 

Даний застосунок є дуже популярним серед студентів, оскільки зав-



209

Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій
Чернігів, Україна, 10 червня 2022 р. 

дяки йоми, вони мають змогу вчити напам’ять великий об’єм лексики, 
структуруючи їх як заманеться користувачеві. На основі введених вами 
слів, програма автоматично створює тест, де перевіряється декілька ви-
дів використання вокабуляру (від сприймання звуку, то прямого пере-
кладу чи асоціативних рядків). Також можна вчити слова за допомогою 
інтерактивної гри [4]. Проте, додаток найкраще використовувати для ви-
вчення лексики, аудіодоріжка може бути нечіткою, а можливість розвит-
ку мовленнєвих навичок відсутня.

Ефективність Quizlet згідно з опитуванням. В опитуванні взяло участь 
25 осіб:

- 1 бал ефективності - 2% студентів;
- 2 бали ефективності - 5.9% студентів;
- 3 бали ефективності - 12.9% студентів;
- 4 бали ефективності - 46.5% студентів;
- 5 балів ефективності - 32.7% студентів.
Moldy Languages. Цей додаток дає можливість вчити слова за тема-

ми, сталі вирази, використовуючи аудіосупровід. Щодня застосунок на-
гадує пройти урок, є рейтингова таблиця, що може вплинути на прояв 
зовнішньої мотивації. Після вивчення 6-ти таких уроків можна скласти 
тест. Програма має чат-бот, де ви маєте записувати голосові повідом-
лення і спілкуватися з роботом – що добре для розвинення мовленнєвих 
навичок, і може облегшити ваше життя, коли ви стикаєтеся з ситуація-
ми, які запропоновані у застосунку, у реальному житті. Можна навчатися 
з друзями. Доступний рейтинг серед них, а також серед ваших співві-
тчизників та користувачів з усього світу. 

У застосунку розраховується кількість вивчених слів і фраз, кіль-
кість витраченого часу на вивчення слів. Проте це все дуже умовно, у 
додатку відсутня перевірка рівня, а також програма не має пояснень 
граматичних тем. Подекуди вживаються фрази, які не використовують 
у розмовному стилі. Асортимент мов дуже широкий – від африкаанс до 
японської.

Ефективність Moldy Languages згідно з опитуванням. Опитано 20 лю-
дей:

- 1 бал ефективності - 25% студентів;
- 2 бали ефективності - 20% студентів;
- 3 бали ефективності - 20% студентів;
- 4 бали ефективності - 20% студентів;
- 5 балів ефективності - 15% студентів.
Отже, зараз існує безліч додатків для вивчення мов, у цій роботі ми 

розкрили 4 з них. Кожен з них має різний функціонал, та призначення, 
свої недоліки та переваги. Тому використання будь-якого застосунку за-
лежить саме від цілей користувача та рівню володіння мови. За допо-
могою додатків ви можете вивчити базові слова та вирази, граматичні 
конструкції, для початкового рівня, щоб висловити свої бажання і потре-
би, зрозуміти важливі оголошення, цього, напевно, досить, . Проте, аби 
вийти на високий рівень, вам навряд чи обійтися одним лише застосун-
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ком у подальшому, скоріш вам знадобиться людина – вчитель, з якою 
ви зможете спілкуватися, ставити питання, яка  буде вас направляти, 
перевіряти та допомагати вам. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

На сучасному етапі становлення та розвитку економіки України вели-
ку роль відіграє фінансова стабільність, динамічність та інтенсивність. 
На ринку праці виникає попит на активну особистість, яка буде володіти 
фінансовими знаннями тацілеспрямовано реалізовувати свої можливо-
сті. Дані аспекти ставлять за мету перед українською системою освіти 
формувати фінансову грамотність дітей дошкільного віку.  Формуван-
ня фінансової грамотності дітей дошкільного віку є одним з основних 
напрямків формування інвестиційного ресурсу країни в майбутньому. 
Фінансова освіта дає можливість сформувати у дітей дошкільного віку 
перше уявлення про поняття «гроші», їх цінність та принципрозрахунку 
ними. 

Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку є важли-
вою темою наукових дослідженнях останніх років. Сучасні дослідження 
вчених (А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Грама, Л. Кларіної, Е. Курак, А. Шатової, 
А. Смолєнцевої) свідчать про необхідність впровадження економічної 
освіти в закладах дошкільної освіти.

Означена проблема обумовлює необхідність розробки цілісної про-
грами економічної грамоти, що розкриває основні положення державно-
го стандарту –Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Відтак, 
виникає необхідність організовано залучати дітей уже в дошкільному 
віці до засвоєння основ економіки, пропедевтики економічної грамот-
ності» [1]. Зміст фінансової грамотності найбільш повно висвітлюється 
в системі завдань національного виховання через формування почуття 
господаря й господарської відповідальності, підприємливості та ініціати-
ви [2, с.4]. Аналіз науково-методичної літератури та узагальнення педа-
гогічного досвіду дозволили нам дати визначення поняттю «фінансова 
грамотність». Фінансова грамотність – це процес прийняття обміркова-
них та зважених рішень, спрямованих нафінансовий розподіл особистих 
грошових коштів. 

Важливу роль у формуванні фінансової грамотності дітей дошкільно-
го віку відіграє навчання у побуті. До такого навчання можемо віднести: 
планування сімейного бюджету, похід до магазину та здійснення поку-
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пок. Цікавим та дієвим методом у розвитку фінансової грамотності дітей 
дошкільного віку є мультфільми. Саме через мультфільми діти сприй-
мають дії дорослих та їх фінансових маніпуляцій. Доступними для дітей 
дошкільного віку є перегляд на YouTube мультфільмів, де розповідаєть-
ся про фінанси та вміння оперувати ними.

В системі дошкільної освіти існують програми спрямовані на розви-
ток фінансової грамотностіу дітей дошкільного віку. Серед них програ-
масоціальної та фінансової освіти для дітей старшого дошкільного віку 
«Абетка Афлатунчика для малюків», яка акцентує увагу на вміннях ди-
тини планувати бюджет, раціонально його використовувати, оцінювати 
наявні можливості, розвивати підприємницькі здібності тощо. Програма 
«Афлатун» поєднує систему заощаджень із компонентами соціального 
виховання дітей віком 3-18 років [3]. Програма акцентує увагу на правах 
та обов’язках дітей, а також висвітлює аспекти дитячої праці, такі, як: 
працевлаштування після закінчення закладу освіти та ризик небезпеч-
них умов праці.

Дляпідвищення рівня фінансової грамотності дітей Національний 
банк України проводить роботу, яка полягає у написанні спеціалізованих 
книжок та глосарію банківської термінології. У процесі розвитку у дітей 
дошкільного віку фінансової грамотності важливо допомогти їм отрима-
ти комплекс знань, умінь та навичок, які допоможуть у подальшому ви-
рішувати фінансові питання, а саме: розуміти значення грошей у житті 
людини, уміти зароблятита рахувати гроші, економити та заощаджува-
ти, доцільно витрачати гроші, вчасно повертати борги тощо.

Отже, фінансова грамотність дітей дошкільного віку пов’язана з су-
часним економічним станом країни. Ще з дошкільного віку діти повинні 
орієнтуватися в економічному житті суспільства, а економічні відносини 
повинні спрямовуватися на виробництво, обмін, розподіл і споживан-
ня матеріальних благ в сім’ї. Важливо з дошкільного віку формувати 
економічну грамотність орієнтуючись на сімейний досвід та взаємодію 
з сім’єю, а також закладати основи таких якостей, як: працьовитість, 
заощадливість,самостійність,  ініціативність, організованість, практич-
ність, діловитість тощо. 
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ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Організація освітнього процесу у воєнний час – це новий виклик для 
усіх педагогів. Найбільш оптимальна та безпечна форма організації ос-
вітнього процесу в умовах воєнного стану – це дистанційна форма нав-
чання. 

Дистанційне навчання поділяється на синхронне та асинхронне.
Синхронне навчання - це  навчання в «прямому ефірі», коли дитина 

безпосередньо контактує з учителем через засоби зв’язку. Це може бути 
відео-, аудіо зв’язок, спілкування в чаті.  Така форма навчання сприяє 
розумінню, що дитина долучена до спільного процесу. При проведенні 
онлайн-зустрічі необхідно враховувати особливості саморегуляції учнів і 
зважати, що відеоконференції у початковій, середній та старшій школах 
тривають відповідно до санітарного регламенту. Необхідно пам’ятати 
також, що під час повітряної тривоги педагог повинен повідомити про це 
учнів та спрямувати в безпечне місце, визначене сім’єю . 

Асинхронне навчання може відбуватися через електронне листуван-
ня, телевізійні уроки,  через створені вчителями блоги, сайти тощо. Пе-
ревага асинхронного дистанційного навчання полягає і в тому, що його 
можна планувати, враховуючи особливості організації навчання в сучас-
них умовах.

Гібридне навчання – це оптимальний вид дистанційного навчання, 
коли педагог зустрічається з учнями синхронно і водночас застосовує 
асинхронне навчання [2, c/ 33].  

В умовах розподілу уроку на синхронну та асинхронну складові на-
вчальний матеріал потрібно відповідно адаптувати. Необхідно продума-
ти і визначити: над чим працювати під час онлайн уроку, а яку частину 
матеріалу надати на самостійне опрацювання.

Після виконання завдання учень обов’язково має отримати зворотній 
зв’язок. Важливо, щоб зворотній зв’язок від вчителя учень отримав в 
процесі виконання завдання, особливо якщо це завдання складне, твор-
че чи потребує редагування.

Одним з найважливіших завдань педагога є обрати дитині зручну 
платформу для навчання для дитини. Існують різноманітні сервіси, які 
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забезпечують вхід учнів без додаткової реєстрації, лише за кодом, який 
пропонує вчитель. Це спрощує дистанційні заняття: процес навчання 
стає доступним та результативним [1, c.14].

Також дуже важливо  запропонувати цікаві завдання для колективної 
роботи, адже діти вимагають сучасного, цифрового, цікавого простору. 

До прикладу, дітям можна запропонувати веб-інструмент Flinga, який 
дозволяє легко створювати онлайн-середовище для спільної роботи. Ді-
тям надається вибір середовища:

- середовище мозкового штурму (Flinga Wall);
- спільна дошка (Flinga Whiteboard).
Google Forms, Kahoot – інструменти для оцінювання. За допомогою 

них можна створювати різноманітні тести та вікторини для перевірки та 
узагальнення пройденого матеріалу. Ці сервіси розроблені з автоматич-
ним зворотнім зв’язком, який спрощує роботу вчителя при великому об-
сязі виконаних завдань.

При плануванні дистанційної роботи важливим етапом є розклад. Ко-
рисним ресурсом для ознайомлення з розкладом є Classmill і Padlet. Ці 
платформи є надзвичайно простими, в них легко можна публікувати і 
час проведення занять, і безпосередньо різні завдання.

Платформа, на якій можна формувати класи і працювати з ними у 
будь-який час, - це GoogleClass, Seesaw. На цих платформах учитель 
має можливість створювати захоплюючі творчі завдання, отримувати 
відповідь на них як впродовж уроку, так і після. У режимі реального часу 
видно, коли та на які запитання педагога учень зреагував.

Основними перевагами цих платформ є те, що:
-  учні можуть створювати проєкти з різних предметних галузей з но-

вою панеллю інструментів;
- інструменти інтуїтивно зрозумілі: учням легко користуватися ними 

на будь-яких електронних пристроях і платформах;
- виконуючи завдання, учень може робити фотографії, надсилати 

текстове повідомлення (або малюнок – «інтерактивний аркуш»), запи-
сувати відео та аудіо;

- уся робота, яку виконують учні, миттєво надсилається у додаток 
для вчителів, де вони можуть організувати персоніфіковану роботу, за-
лишити свої коментарі та рекомендації;

- якщо педагог викладає у молодших класах, в налаштуваннях плат-
форми є можливість додати батьків, щоб вони могли контролювати уч-
нів.

Отже, педагогам e сучасних умовах викладання необхідно раціо-
нально організувати роботу в режимі онлайн, зробити її максимально 
ефективною, цікавою та результативною. 
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МОЖЛИВОСТІ БЛОГОДИДАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Медіадидактика – складова медіапедагогіки, орієнтованої на техно-
логії використання медіа з освітньою метою, це розділ дидактики, який 
вивчає закономірності засвоєння компетентностей учнями, формування 
переконань з опертям на медіаджерела та використанням медіапродук-
тів .

Дослідники виокремлюють медіадидактику попередніх, нових і новіт-
ніх медіа, ведуть мову про її складові, виокремлюють нові поняття, котрі 
засвідчують актуальність і педагогічну доцільність відгалужень, техно-
логії використання тих чи інших медіазасобів у освітньому процесі. 

Враховуючи умови, що складаються останніми роками в Україні, осві-
тянський загал все більше звертаї увагу на професійно-орієнтовані бло-
ги. До активізації цього напрямку активно долучилися педагоги, адже 
євроінтеграційні процеси, що відбуваються останні роки в українському 
суспільстві, вимагають докорінних змін.

Технології використання у освітньому процесі новітніх медіа, зокрема, 
Інтернет-джерел спонукали до виокремлення поняття «інтернет-дидак-
тика». Педагогічна спільнота наразі говорить про новітні відгалуження 
медіадидактики, обгрунтовує й вводить в освітнє поле терміни «блого-
дидактика» (педагогічна, предметна, наукова, навчально-наукова) [1]. 

Успішно функціонують тематичні сторінки у фейсбуці, котрі стали 
майданчиками для обміну передовим досвідом медіадидактів України. 

Ми говоримо про практичний розвиток медіадидактики початкової 
школи. Відповідні напрацювання практиків наявні, бракує наукового оп-
рацювання й узагальнення. Цей процес наразі активно триває.  Блого-
дидактика – один із найновіших складників медіадидактики – водночас є 
парасольковим терміном , який об’єднує технології використання блогів 
в освітньому процесі з навчальною метою, результат інтенсивного роз-
витку інтернет-технологій, інтернет-дидактики.

Блог – це тип веб-сайту або частини веб-сайту, який час від часу має 
бути оновлений новим контентом [2]. Блоги, як правило, підтримуються 
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особою з регулярними коментарями, описами подій або іншими матері-
алами, такими як графіка або відео.

В україномовній соціальній мережі вперше термін «блогодидактика» 
з’явився 2017 року. На той час в інтернет просторі поняття «блог», «бло-
гер» (присутні в медіапросторі у 1990-х роках), «блогосфера» вже були 
звичними й активно розвивалися [4]. В мережі було представлено чима-
ло успішних професійно-орієнтованих медіаподуктів.

Дослідники медіапростору ці процеси відстежують, характеризують, 
порівнюють. На відміну від медіадослідників, медіапедагоги виокремили 
медіадидактику в окремий напрямок і почали спостерігати за технологія-
ми її розвитку. Серед її відгалужень сьогодні наявні «блогодидактика», 
«вікідидактика», «муралодидактика» тощо [3;4].

Поняття «педагогічна блогодидактика» як складова медіадидактики 
узагальнює і поширює передовий педагогічний досвід тих, хто створює 
власні блоги (блогодидактів). Їхні медіапродукти – блоги, сайти, сторін-
ки – представляють власне бачення того, як і чим наповнювати освітній 
матеріал для конкретної галузі, учня, класу.

Щодо початкової школи можна виокремити блоги, що мають науко-
во-методичне спрямування, забезпечують взаємозв’язок науковців та 
вчителів- практиків. Дані блоги умовно можна представити за такою 
структурою:

Блок 1- це нормативно- правове забезпечення вчителя. Контент 
дизайну головної сторінки названого блогу надає пряме посилання на 
сайти Міністерства освіти України , НУШ, «Освіта України», на сайти 
обласних та районних управлінь освіти ,а також на сайти громадських 
освітніх організацій : «Освіторія», «Прометеус», «EdEra», «EdCamp». На 
сторінці «Нормативно- правове забезпечення» представлено матеріали 
, що регулюють діяльність навчального закладу, вчителя, завідуючого 
кабінетом.

Контент сторінки «Наука-практиці» має посилання та статті науков-
ців-, розміщені в Інтернет- просторі , пропонує читачеві родзинки почат-
кової школи - цікавий дидактичний матеріал до уроків де вивчаються 
освітні галузі.

Блок 2 – містить матеріали з методики викладання предметів. Тут 
представлено власні напрацювання вчителя, що стосуються викори-
стання інноваційних прийомів на уроках, практичні поради , рекоменда-
ції, власноруч створені відеоролики, буктрейлери, тощо.

Блок 3 – це методичні матеріали для факультативів, курсів за вибо-
ром, позакласної та гурткової роботи. Учитель може пропонувати ав-
торські програми з розвитку тих чи інших компетентностей молодшого 
школяра.

Блок 4 – рефлексійний. Його сторінки  можуть бути: «Хронологія про-
фесійної діяльності», «Власні публікації»; сприяють баченню результа-
тів творчої праці вчителя, багатогранність діяльності та внутрішнього 
світу педагога.

Предметна блогодидактика українських освітян досить різноманітна. 
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Більшість із блогів творять педагоги з яскраво вираженим відчуттям но-
вого й новітнього. Вони – блогодидакти – добре знають свій предмет 

і орієнтуються в дидактичних його потребах. Сьогодні педагогічна бло-
годиактика представлена блогами, сайтами, сторінками, котрі можемо 
представити у системі блогів: інформаційний, шкільний, тематичний, 
методичний, науково-методичний та інші. Аналіз наявних досліджень із 
використання професійно-орієнтованих медіаджерел у початковій шко-
лі засвідчив значний інтерес до цього процесу. Медіаосвітні технології 
успішно використовуються у сучасній й школі і допомагають вчителю по-
чаткових класів у складні часи карантину та воєнного стану. 

Віртуальні медіаосвітні джерела приваблюють і тих, хто навчає, і тих, 
хто навчається, оскільки сприяють розвитку і саморозвитку особистості, 
підвищують мотивацію навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ  
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПЕРІОД  

ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

С початком військових дій більшість студентів та викладачів з Харкова 
були вимушені залишити місця постійного проживання. Тож, на відміну 
від звичайних умов дистанційного навчання, вони не мають стабільного 
доступу до онлайн занять згідно затвердженому раніше розкладу. Разом 
з тим, не всі студенти мають ноутбуки, підручники, зошити, викладачі за-
лишились без своїх паперових напрацьованих методичних матеріалів. 

Після вимушеної перерви в перші тижні війни в Харківському націо-
нальному університеті радіоелектроніки поновилося дистанційне навчан-
ня в синхронному та асинхронному режимах. Станом на зараз пройшло 
два місяця навчання в умовах воєнного стану. З’ясувалося, що відвідують 
онлайн заняття згідно розкладу, в середньому, 30-50% студентів. Також 
відомо, що частина студентів має нестабільний інтернет, займається 
волонтерською допомогою, шукає прихисток. Такі студенти навчаються 
асинхронно. Таким чином, до організації навчального процесу додаються 
певні проблеми, варіанти рішення яких розглядаються далі. За приклад 
взято викладання дисципліни «Математичний аналіз».

В Харківському національному університеті радіоелектроніки  дистан-
ційне навчання відбувається на платформі Moodle [1, с. 269-272; 2].

Студентам надані інструктивно-методичні матеріали з переліком інди-
відуальних завдань та контрольних заходів. Також на сторінці курсу розмі-
щені задачники та навчальні посібники в електронному вигляді. 

Студенти мають доступ до електронного текстового конспекту лекцій. 

Рис. 1. Вигляд сторінки курсу в Moodle 

Ведеться також відеозапис лекцій. Посилання на відео лекцій також роз-
міщені на сторінці курсу.

Для тих студентів, які навчаються асинхронно, до кожного практичного 
заняття додано перелік номерів задач згідно електронного підручника, а 
також даються посилання на зразки розв’язання цих задач.
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Значною допомогою для студентів стали відеозаписи практичних за-
нять за всіма темами, які розміщені на відеохостингу YouTube, і зроблені в 
період дистанційного навчання за попередні два роки. Посилання: https://
www.youtube.com/channel/UCAzmEek_pp5Omy4Oq7IrFeg/featured . Таким 
чином для студентів, які навчається в асинхронному форматі, надані всі 
матеріали для самостійного засвоєння матеріалу. Також дистанційно про-
водяться консультації.

Важливою складовою навчання є оцінювання набутих знань студен-
тами. В довоєнний період під час дистанційного навчання для контролю 
знань проводились письмові контрольні роботи одночасно для всіх груп 
на потоці для уникнення плагіату та недобросовісного виконання [3; 4, с. 
116-119]. При дистанційному навчанні у період військового стану не всім 
студентам вдається у визначений час взяти участь у контрольних захо-

Рис. 3. Зразок методичних рекомендацій до практичного заняття

Рис. 2. Фрагмент сторінки курсу 
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дах. Тому було прийнято рішення для оцінювання знань використовувати 
комп’ютерне тестування.

Вчасно за розкладом тестувалися 60-85% студентів, в залежності від 

Рис. 4. Фрагмент сторінки курсу

спеціальності. Тим, хто не долучився до синхронного тестування, нада-
валася можливість пройти тест в зручний для них час. Приблизно 5-8% 
студентів скористалися цим.

Оцінюючи досвід проведення навчання в воєнний час можна зроби-
ти висновок, що визначна більшість студентів продовжують і хочуть на-
вчатися. За можливістю, викладачам потрібно намагатися організувати 
навчання в такому вигляді, щоб студент навіть за наявності самого лише 
смартфона мав змогу далі  навчатися, проходити тестування та надсила-
ти індивідуальні завдання на перевірку.
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РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  В УКРАЇНІ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: РИСИ І ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ

Політичне життя сучасного українського суспільства формується 
у складних суспільно-політичних і соціально-економічних умовах, які 
продиктовані необхідністю збереження державного суверенітету і тери-
торіальної цілісності України. Зовнішньополітичні загрози і внутрішньо 
політичні реалії в умовах воєнного стану (починаючи з лютого 2022 р). 
для сучасного українського суспільства окреслюють нові виклики для 
громадянського суспільства. Стан військово-політичної нестабільності  
значно  уповільнив кроки нашої держави на шляху досягнення євро-
пейських стандартів. Суспільно-політичні трансформації сучасного су-
спільства, боротьба за утвердження загальноцивілізаційних суспільних 
цінностей на теперішньому етапі українського державотворення мають 
за мету зберегти платформу для подальшого демократичного розвитку 
громадянського суспільства в Україні. 

Сучасна політична наука розглядає громадянське суспільство як 
складний феномен. Зріле громадянське суспільство, його ефективну 
діяльність вважають однією з ознак демократії. Наукове тлумачення по-
няття громадянського суспільства в енциклопедичних виданнях форму-
ється, виходячи з його розуміння як суспільства громадян, яким власти-
ві розвинуті економічні, соціальні, політичні, культурні, моральні та інші 
якості та яке спільно з державою утворює розвинуті правові відносини 
[1, с. 119]. Науковиця Т. Мармазова визначає  громадянське суспільство 
як  сукупність сформованих на добровільних та самоврядних засадах 
громадянських інститутів, за посередництвом яких індивіди вільно ре-
алізують свої природні права і свободи. Його становлення обумовлено 
безпосередніми життєвими інтересами та потребами людей [2, с.201]. 
Виходячи з цих визначень, розглянемо особливості й тенденції функці-
онування громадянського суспільства в Україні в умовах нової реально-
сті. 

Громадянське суспільство за три десятиліття з дня проголошення 
державної незалежності України набуло ознак самоврядного, самоорга-
нізованого, гнучкого і мобільного суб’єкта політичного процесу. Розбудо-
ва громадянського суспільства є метою суспільного розвитку, засобом 
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всебічного забезпечення інтересів, прав і свобод людини і громадянина. 
Передумовами становлення зрілого громадянського суспільства вва-
жають формування вільної особистості, наділеної правами і свобода-
ми, функціонування ринкової економіки за умов існування різних форм 
власності, дієвість мережі громадських об’єднань і рухів, ефективність 
представництва інтересів суспільства через  багатопартійну систему 
тощо. 

Нові виклики і загрози воєнно-політичного і безпекового характеру 
вказують на неминучість суспільних перетворень, в яких громадянське 
суспільство відіграє важливу роль. Конституція України визнає людину, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою 
соціальною цінністю. Збереження традицій демократичного розвитку і 
пошук оптимальних шляхів розвитку демократії в умовах воєнного стану 
в Україні визначають нові пріоритетні вектори і особливості розбудови 
громадянського суспільства. Особливої актуальності набувають дослі-
дження сутності і механізмів реалізації завдань і функцій громадянсько-
го суспільства у контексті соціально-політичних реалій України в умо-
вах війни і проголошення воєнного стану. Актуальними до подальшого 
вивчення залишаються питання динаміки базових інститутів громадян-
ського суспільства, його структурного розшарування під впливом проце-
сів внутрішнього переміщення громадян, зовнішньої міграції, руйнуван-
ня напрацьованих логістичних зв’язків тощо.

Громадянське суспільство в Україні характеризується такими риса-
ми як: адаптивність, гнучкість, мобільність, динамічність. Громадянське 
суспільство в складних умовах воєнного стану є доволі впливовим по-
літичним актором в межах структури політичної системи. Особливістю 
функціонування громадянського суспільства в умовах нової реальності 
політичного життя є розвиток окремих напрямів у діяльності, зокрема 
значну активізацію його мілітарних і гуманітарних форм: громадські іні-
ціативи, волонтерство, протестний рух, формування сил територіальної 
оборони, гуманітарне забезпечення,  суспільна комунікація і логістика,  
представництво у переговорних процесах (звільнення заручників, пошук 
військовополонених) тощо. Крім цього, ще однією особливістю функціо-
нування громадянського суспільства в Україні є його продуктивна консо-
лідація через зовнішні загрози, що виражається у посиленому ідейному 
спротиві, підтримці і поширенні  загальноцивілізаційних демократичних 
цінностей. 

За демократичних умов громадянське суспільство віддаляється від 
держави у питаннях функціонування і вирішення нагальних суспільних 
проблем. Основою дієвого громадянського суспільства є позиціонуван-
ня громадянином себе як ініціативного і відповідального суб’єкта політи-
ки, а не пасивного об’єкта впливу. Переосмислюючи суспільно-політичні 
події в сучасній Україні, можна зауважити на деякому зміщенні акцен-
тів та формуванні нових тенденцій у функціонуванні громадянського 
суспільства нашої країни. Зокрема, варто відмітити позитивну зміну 
динаміки суспільно-активних та небайдужих громадян, що є достатнім 
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для подальшої поствоєнної розбудови демократичного громадянського 
суспільства. Проте, в умовах повномасштабної війни, цілісний вектор 
державного розвитку і формування громадської безпеки забезпечить 
оптимальна комбінація поєднання функцій держави і громадянського 
суспільства. Набуття нових рис і виконання ряду функцій демонструють 
сильні сторони громадянського суспільства і закріплюють його важливу 
роль у структурі політичної системи суспільства з огляду на  формуван-
ня і оформлення неполітичних відносин. Науковці стверджують, що у те-
оріях ліберальної, елітарної демократії, демократії участі громадянське 
суспільство є цінним у частині розвитку окремих складових демократич-
ного процесу (захист прав людини, здійснення громадського контролю 
політичних інститутів, формування політичної культури тощо) [3, с.13-
14].  Мета громадянського суспільства − створення умов для задоволен-
ня матеріальних, духовних та інших потреб, насамперед шляхом мак-
симального використання прав і свобод, вироблених демократичним 
суспільством. Для оцінки діяльності громадянського суспільства в Укра-
їні в умовах воєнного стану важливо враховувати  динаміку розвитку 
його інститутів, сприяти удосконаленню їх участі у вирішенні актуальних 
суспільних проблем, враховувати переваги демократичного впливу дер-
жави на особливості формування об’єктивної громадської думки тощо. 

Враховуючи особливості сучасного етапу політичного життя україн-
ського суспільства, відмічаємо, що у рази масштабнішими стали ризи-
ки й загрози щодо питаннь безпеки і стабілізації соціального життя на-
селення. Ці проблеми потребують ґрунтовного аналізу та позитивного 
вирішення. За таких умов громадянське суспільство залишається важ-
ливим інструментом консолідації українського суспільства у подоланні  
негативних впливів і викликів в умовах воєнного стану. В перспективі, 
реалізація моделей стабільного діалогу влади і суспільства, забезпе-
чення правових механізмів функціонування громадянського суспільства 
сприятимуть подоланню соціального напруження, що виникає в суспіль-
стві. Підвищення рівня дієвості інститутів громадянського суспільства 
дозволить частково подолати негативні тенденції у процесі трансфор-
мації політичного життя і діяльності громадянського суспільства в Укра-
їні. 
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ПРОРОСІЙСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ  
ЯК РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ 

І НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Одним із пріоритетних завдань демократичної держави є визначення 
шляхів формування безпекового середовища, створення сприятливих 
умов для розвитку людини і суспільства задля максимального задово-
лення їх потреб та інтересів, а також забезпечення необхідного рівня їх 
захищеності від різного роду загроз, яке базується на діяльності суб’єк-
тів безпеки із цілеспрямованого управління ними в напрямку своєчас-
ного виявлення, запобігання, нейтралізації і усунення чинників, що їх 
породжують.

Міжнародні процеси, реальні та потенційні загрози, обумовлені зміна-
ми у зовнішньому і внутрішньому середовищі безпеки України, які почи-
наючи з 2014 року, актуалізували необхідність вироблення якісно нової 
державної політики, спрямованої на ефективний захист національних 
інтересів. Відповідно, найважливішим пріоритетом політики національ-
ної безпеки країни на нормативному рівні визнано «мінімізація загроз 
державному суверенітету та створення умов для відновлення терито-
ріальної цілісності України у межах міжнародно-визнаного державного 
кордону України, гарантування мирного майбутнього України як суве-
ренної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави» [1]. 

Реальні та потенційні загрози національним інтересам і національній 
безпеці України можуть виходити як ззовні, так і зсередини суб’єкта або 
об’єкта безпеки.

З моменту сучасної незалежності України різні політичні партії і гро-
мадські об’єднання намагались у тій або іншій спосіб реалізувати проект 
територіального і національно-культурного розколу держави і україн-
ського суспільства, повалення в Україні державного ладу, встановлення 
не демократичного політичного режиму з усіма витікаючими із цього по-
літико-правовими і соціально-економічними наслідками. А починаючи з 
кінця 2013 початку 2014 років і по сьогодення їх антиукраїнська та кола-
бораціоністська діяльність стала особливо небезпечною для реалізації 
національних інтересів нашої держави. 

Протягом усього періоду сучасної незалежності України «деякі із за-
реєстрованих політичних партій прямо чи опосередковано координують 
свою діяльність із представниками політичних кіл Росії» [2]. Особливо 
небезпечним для українського суверенітету, єдності країни та консолі-
дації українців стало оновлення у 2019 році парламентського представ-
ництва, до якого ввійшли проросійсько налаштовані представники від 
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політичних партій загальнонаціонального рівня. Парламентські партії 
маючи структурованість і впливовість в органах місцевого самовряду-
вання стали активно просувати проросійські проекти по всій Україні.

У результаті повномасштабного воєнного вторгнення 24 лютого 2022 
року Російської Федерації на територію України гостро постало питання 
про заборону проросійських партій. Разом з тим, у суспільстві постало 
питання наскільки законною є їх заборона, оскільки вони представляють 
інтереси певної частини громадян країни і це порушує їх права і свобо-
ди.

Питання і процедури пов’язані з діяльністю і забороною політичних 
партій визначаються чинним законодавством. Так, ст. 37 Конституції 
України визначено, що «утворення й діяльність політичних партій та гро-
мадських організацій, програмні цілі, або дії яких спрямовані на лікві-
дацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення суверенітету й територіальної цілісності держави, 
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаган-
ду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, посягання на права й свободи людини, здоров’я населення, 
забороняються» [3]. Після анексії Криму і вторгнення на територію Лу-
ганської і Донецької областей з боку Російської Федерації у 2015 році 
було прийнято Закон України «Про правовий режим воєнного стану», 
п. 9 ст. 8 якого регламентує захід «порушувати у порядку, визначеному 
Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності по-
літичних партій, громадських об’єднань, якщо вона спрямована на лікві-
дацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, 
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду 
війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної во-
рожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення» [4].

Гуртуючись на цих та інших чинних нормативно-правових актах, не-
вдовзі після початку 24 лютого 2022 року російсько-українського зброй-
ного конфлікту, Рада національної безпеки і оборони України у березні 
ухвалила рішення «Щодо призупинення діяльності окремих політичних 
партій», у якому визначено підстави для цього та зазначено: «Призу-
пинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність в Україні полі-
тичних партій «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», 
«Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Дер-
жава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична 
партія України», партія «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо»» 
[5]. Вагомим кроком у цьому напрямку стало прийняття Закону Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо за-
борони політичних партій» [6], який регламентує порядок і процедуру 
розпуску, примусової ліквідації політичних партій, що створюють загрозу 
національній безпеці України. 

Таким чином, на підставі цих нормативних документів вище зазна-
чені політичні партії зупинили свою діяльність, а сформовані ними пар-
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ламентські депутатські фракції і депутатські фракції виборних пред-
ставницьких органів (рад) місцевого самоврядування зупинили свою 
діяльність, а депутати, які входили до їх складу стали позафракційними 
або склали мандати. Такі процедури можемо розглядати в якості одного 
з дієвих механізмів очищення влади і суспільства від політичних сил, які 
виступають за проросійський вектор розвитку і створюють реальні та 
потенційні загрози національній безпеці України. 
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DISCOURSE ANALYSIS OF NEW HISTORIOGRAPHY  
OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH

Knowledge of the history of psychology is necessary to understand 
the various theories and directions of modern psychology, trends in its 
development. Only based on the historical context can we understand their 
essence, appreciate the novelty and understand their historical meaning. 
Addressing the history of the emergence and development of psychological 
schools leads to an understanding of the peculiarities of the crisis situation, 
and accordingly encourages the researcher to a deeper understanding of 
its main problems. Analysis of the peculiarities of the situation of the XX 
century, associated with the formation of psychology as an independent 
science, which provides grounds for a detailed examination of the crisis in 
the development of psychology.

M. Korolchuk’s work «Psychology in Ukraine and its development within 
its own borders» states that «the real progress of psychology is determined 
by the level of its independence, the uniqueness of its laws». If the initial task 
of psychology is to reveal the laws of mental activity, then this is the main 
merit of materialist psychology. G. Kostyuk in the analysis of this question 
proceeds from the main provisions of materialist dialectics, summarizing 
what has already been «acquired by psychology and related sciences» [1, 
p. 200].

The logical structure of psychology should reflect the historical 
achievements of science, contribute to the survival and categorical 
reproduction of its history. The act that became its central center was the 
result of the development of the internal logic of this science. Now he must 
be the judge of her story [2, p. 42].

At the beginning of the twentieth century, the situation of crisis in 
psychology was seen and understood by all (or almost all), almost all agreed 
with the thesis of the «uniqueness of mental life», from which to emerge 
«new psychology», with its «autonomous nature» that the psyche is not an 
epiphenomenon). For example, M. Lange, speaking about the need to get 
out of the «period of chaos», about «developing a renewed system of science 
from struggling currents», wrote: the reality of mental life as a special life 
factor subject to evolution, and on the other - not to fall into metaphysics and 
not to conflict with positive results natural sciences» [3, p. 16].
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G. Shpet saw the task of modern psychology quite differently. In the article 
«One way of psychology and where it leads» (1911), talking about «the new 
way in which psychology should move» and appealing to the latest research 
in experimental psychology (O. Kulpe and his school), as well as innovations 
in philosophy , he proposes to abandon the «false premise of the similarity 
or similarity of the subject of real science»

Summing up our brief review, it should be noted that in his early articles                
V. Zenkovsky came close to the need for radical reform of the foundations of 
psychology and the creation on this foundation of a systematically thought 
out general theory of the soul. In these articles he outlines and develops 
the key provisions of his future work, namely: the inevitability and necessity 
of metaphysical constructions in psychology, which allow conscious 
conceptualization of extra-empirical mental reality; the need to move from 
the actual to the substantial view of the soul, which allows to justify the real 
unity of the psyche and to establish its stable foundation; the requirement 
to conceptualize this stable basis, or «subject» of the psyche, which would 
be a real and non-derivative principle, not derived from other principles, the 
center and support of mental individuality.

These provisions and concepts, after further elaboration, will become the 
foundation of both the general psychological theory of the scientist (or, as 
he puts it, the general theory of the soul) and his substantial concept of 
personality, which becomes the focus and axis of this theory [4].

The word «perform» in the Ukrainian language is used not only in the 
sense of doing something, doing something, doing something, but also to 
be a source, the beginning of something individually important and socially 
significant, to generate, create something new, original, unique. That is, 
«action» and «cause» are related concepts. In methodological terms, the 
subject-action paradigm makes it possible to integrate in modern psychology 
traditionally competing with each other «subjectively» and «objectively», 
«individually» and «socially», «procedurally and essentially» oriented 
approaches, to implement fundamental the transition from the study of the 
mental as a given to the study of the possibilities of designing and creating 
qualitatively new forms and levels of mental life. Finally, the subjective-action 
paradigm allows to understand the true psychological nature of classical, 
non-classical and post-neoclassical methodologies [5, p. 96].

During the years of independence in Ukraine, the need to learn the history 
of psychological science in different regions of the country has increased. In 
order to create a holistic picture of the development of domestic psychology, 
it is important to describe and introduce into scientific circulation unknown 
facts from the history of psychology in each region and compare them 
with already known, given the role of open psychological crisis in modern 
psychological science in. There is a need for a more complete rethinking 
of the period of «open psychological crisis» and its role in the formation of 
psychological schools in Ukraine [5].

It should be noted that the formation of psychological science in Ukraine 
took place gradually, starting with Kharkiv, then Odessa, Kiev and others. 
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Accordingly, the need for a detailed study of the views of Ukrainian scientists 
on mental health issues is more urgent than ever. Modern psychological 
schools and directions in the Ukrainian regions continue the scientific 
traditions established by psychophysiological, experimental-psychological 
and theoretical-methodological schools [6].

Thus, we are faced with an urgent question regarding the study of the 
historical meaning of the period of open psychological crisis as the main 
factor in the formation of the modern scientific (methodological) apparatus of 
psychological science and practice. 
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ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОГО ПОСТТРАВМАТИЧНОГО  
СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ВІД ВОЄННИХ ДІЙ   

НА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІКІВ

Метою роботи є проведення теоретичного аналізу впливу посттрав-
матичного стресового розладу (ПТСР) ветеранів війни, які є батьками на 
особливості розвитку підліткової психіки в літературі. Актуальним це є, 
оскільки, сьогоднішні воєнні дії відіграють велику негативну роль в житті 
кожного, особливо у такій соціальній групі, як підлітки, які, з одного боку, 
намагаються набути автономності від батьків, з іншого стають залежни-
ми від своєї референтної групи, наразі стали дуже вразливими. Саме 
підлітки найчастіше зіштовхуються з такими проявами, як: несподівані 
травматичні події, довготривалі несприятливі події, що зумовлюють ви-
никнення непродуктивних стратегій подолання труднощів та у майбут-
ньому страх відділитись від батьків, які донедавна їх захищали [2, с. 279 
– 291]. Чітке усвідомлення того, як саме ПТСР батьків від воєнних може 
впливати на підліткову психіку, могло б додати до неповної літератури 
важливих знань, щодо психологічного стану підлітків під час воєнних дій 
та у батьків з’явиться можливість уберегти своїх дітей від якоїсь кілько-
сті негативного впливу. 

Спочатку, зазначимо, що посттравматичний стресовий розлад 
(ПТСР) характеризується нав’язливими спогадами, що повторюють-
ся, про шокуючи, травматичну подію, які починаються в період до ше-
сти місяців після події й зберігаються протягом більше одного місяця. 
Ці повторні переживання розвиваються на тлі емоційної пригніченості, 
соціальної відчуженості, зниженні реакції на навколишнє, ангедонії. Це 
реакція на важкий стрес, що спричиняє порушення адаптації. Патофізіо-
логія розладу не повністю зрозуміла. Симптоми включають також уник-
нення подразників, пов’язаних із травматичною подією, нічні кошмари та 
флешбеки. Діагноз ставиться виходячи з анамнезу [4, с. 272 – 273]. Слід 
зауважити, що хворі відчувають важкість у спілкуванні з оточуючими, на-
віть із родичами, стають відстороненими, замкнутими, іноді злобними, 
проявляються зовнішні невмотивовані спалахи агресії. У родинах вони 
не можуть розділити переживання близьких, часто взагалі втрачають 
сім’ю. [4, с. 275 – 276].

Окремо зауважимо, що підлітковий вік – це перехідний період між 
дитинством і дорослістю. В різних джерелах зазначається: від 11 – 12 
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до 16 – 18 років. Як правило, у цей період формується новий рівень са-
мосвідомості, потреба в рівноправному й довірливому спілкуванні з ро-
весниками й дорослими, обумовлені якісними змінами в інтелектуальній 
та емоційній сферах, які на жаль можуть розвиватись значно меншою 
мірою через психологічні травми підлітків та їхніх батьків, унаслідок во-
єнних дій [6, с. 377]. Провідна діяльність підліткового віку за Д. Б. Ель-
коніним – інтимно особистісне спілкування з однолітками, також може 
зазнавати кризу через надмірну закритість та інтровертність, які виникли 
внаслідок впливу посттравматичного стресового розладу батьків на роз-
виток психіки підлітків [6, с. 382 – 386]. 

Дубровинський Г. Р. у своєму дослідженні зазначав, що через наступ 
на Україну у 2014 році, відбулась значна зміна у моделі поведінки між 
батьками та підлітками [5, с. 16 – 25]. Більшість підлітків у віці від 13 
до 18 років, чиї батьки зазнали ПТСР почали відчувати огиду та сором 
по відношенню до себе й оточуючих, стикнулися з проблемою відчуття 
провини, недовіри та амбівалентних почуттів до дорослих, помітно зни-
зилось лібідо та сексуальна активність. Стрімко зросли незрілість соці-
альних ролей та їх ролі в сім’ї, відчуття власної непотрібності. 

Зігнет Селімбашю, проаналізувавши працю Г. Р. Дубровинського,  ви-
явила значущий вплив посттравматичного стресового розладу ветера-
нів війни на психічний стан молодших підлітків. У ході дослідження були 
виявлено, що молодші підлітки ветеранів війни з посттравматичним 
стресовим розладом (ПТСР)  мали достовірно вищі середні значення 
нейротизму, ніж діти ветеранів війни без посттравматичного стресово-
го розладу, та значно нижчі середні значення соціальних здібностей та 
екстраверсій. Також підлітки ветеранів війни з посттравматичним стре-
совим розладом (ПТСР) повідомляють про вдвічі більше внутрішніх і 
екстерналізованих проблем. Окремо зауважимо, що у цих досліджува-
них посилюються соматичні та тривожні/депресивні симптоми [3, с. 364 
– 366]. Підсумовуючи результати цього дослідження зазначимо, що існує 
сильний зв’язок із поведінковими проблемами, емоційними трудноща-
ми, дистресом і реакціями на стрес, невротизмом у молодших підлітків 
та наявним посттравматичних розладом їх родичів – військових. Пост-
травматичний стресовий розлад ветеранів війни – батьків є сильним 
предиктором розвитку психопатологічних симптомів у їхніх дітей – під-
літків, а саме вони мають підвищений ризик розвитку психопатологічних 
симптомів у дорослому віці через вторинну травматизацію.

Інше дослідження, проведено американською психологинею Дорою 
Коста, доводить, що посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може 
від батьків передаватися через покоління [1, с. 44 – 46 ]. Результати вка-
зують на те, що передача може відбуватися через епігенетичні канали. В 
свою чергу, покращення адекватності харчування матері, в розвинених 
країнах сьогодні повинно зменшити епігенетичну передачу. Зазначимо, 
що передача психологічної травми може бути більш поширеною серед 
молодших підлітків, чиї батьки були полоненими або тими, хто пережив 
геноцид. 
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У висновку зазначимо, представлені дослідження показують, що по-
сттравматичний стресовий розлад ветеранів війни, які є батьками ро-
бить негативний внесок у розвиток психіки їхніх дітей – підлітків. Зокре-
ма, уповільнюється поява таких специфічних новоутворень, як почуття 
дорослості, що виступає процесом становлення готовності дитини до 
життя в суспільстві та потреба у самоствердженні. Часто у таких підліт-
ків розвиваються: депресивні та тривожні прояви, інтровертність, відчу-
ження, високий рівень стресу, нейротизм тощо. 
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GOOGLE-ФОРМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНЦІВ 

– ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ У ПЕРШІ МІСЯЦІ ВІЙНИ 
2022 РОКУ

За словами Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо 
Гранді, ми є свідками найбільшої та найшвидшої у Європі кризи біжен-
ців з часів Другої світової війни. Кількість українців, які стали вимушено 
переміщеними особами наприкінці квітня 2022 р. становила більше, ніж 
12 млн. осіб, з яких за межами України – майже 6 млн. Ніколи раніше ви-
мушена міграція не мала такого стрімкого та масштабного характеру. Ці 
фундаментальні фактори — темп вимушеної міграції и її масштабність є 
критичними для соціального та економічного контексту (як українського, 
так і світового) і мають стати предметом широких міждисциплінарних 
досліджень. 

Міграція містить безліч соціальних та психологічних аспектів. У всіх 
міграціях (вимушених чи добровільних) завжди маячить форма вигнан-
ня [1]. З психологічної точки зору вимушена міграція як наслідок війни 
є кризовою ситуацією, яка призводить до глибокої трансформації цін-
ностей, патернів поведінки, мотивів, цілей життєдіяльності тощо. Тому 
різні її аспекти є предметом уваги багатьох напрямів психологічної науки 
та практики (соціальної, крос-культурної, поведінкової психології, пси-
хології кризових та екстремальних ситуацій тощо). Основна увага пси-
хологів спрямована на дослідження механізмів соціально-психологічної 
адаптації вимушених мігрантів, на процес їх акультурації, соціальні та 
психологічні проблеми, їх психічне здоров’я, фактори та причини мігра-
ції, психологічні проблеми взаємодії мігрантів та місцевого населення, 
вплив на цю взаємодію міжкультурних відмінностей тощо. 

Специфіка вимушеної міграції українців, які з початком війни з Росією 
змушені шукати безпеку за кордоном полягає у декількох аспектах.  

Початок війни 24 лютого був неочікуваним для більшості українців. 
Від’їзду за кордон передували травматичні та стресові події (бомбарду-
вання, сирени, жертви мирного населення тощо), які спровокували рап-
товий та швидкий від’їзд часто без необхідних речей. Як підкреслює ба-
гато експертів склад українських мігрантів становили переважно жінки 
та діти (понад 90%), які виїхали за кордон без чоловіків, які залишилися 
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в Україні. Відповідно сама ситуація переселення мала непрогнозований 
та спонтанний характер, який вже сама по собі спричиняв стан деза-
даптації (пошук транспорту, пального, переповнені автобуси та поїзди, 
пробки на дорогах та на кордоні, велика кількість дітей різного віку, неви-
значеність, відсутність чіткого плану та пункту призначення тощо).

Добровільна міграція, на відміну від вимушеної, не збігається за ча-
сом із фактичним переїздом, вона починається раніше — на етапі роз-
гляду людиною альтернативи переїзду в іншу країну у поєднанні з інши-
ми можливими варіантами вибору життєвого шляху [2]. Однак, українці, 
як вимушені мігранти, не мали такої можливості. В них не була пропи-
сана попередня програма міграції, не були зафіксовані її цілі і задачі 
тощо. В них був фактично відсутній період вибору на користь переїзду в 
іншу країну, який зазвичай є значущим для реалізації наступного проек-
ту добровільної міграції. Іншими словами ставлення українців до нового 
життєвого контексту і до самого себе в межах цього контексту саме по 
собі є раптовим, невизначеним і травматичним. 

На відміну від добровільної міграції, яка має стартову точку, але 
немає точки завершення [3], вимушена міграції українців передбачає 
можливість повернення. Тому, за результатами попереднього аналізу 
результатів, у українців – вимушених мігрантів часто спостерігаються 
низька мотивація до адаптації на новому місці проживання внаслідок 
бажання повернутися у свої домівки; низька мотивація до праці внаслі-
док неможливості швидкого вивчення мови, постійні думки про роз’єд-
нану сім’ю, про ту частину родини, яка залишилася в Україні. Внаслідок 
постійного перебування в інформаційному полі (наприклад, щоденні но-
вини від близьких та рідних, що залишилися в сірій зоні чи в зоні бойо-
вих дій), вони знаходяться в постійному стресі.

Більшість українців у перші тижні міграції перебувають «в режимі 
виживання» і зосереджені на адаптації до нових умов (житло, робота, 
школа для дітей тощо). По прибуттю у приймаючі країни їм доводиться 
долати кризу за кризою, оскільки після переїзду настає період немину-
чої вимушеної психологічної адаптації в умовах чужого соціокультурно-
го та мовного середовища. Адаптація українців часто супроводжується 
проживанням культурного шоку та в цілому «підпорядковується базовим 
психологічним закономірностям міграційного процесу (переживання 
втрати, почуття малоцінності, «комплекс іноземця», криза ідентичності, 
ностальгія, депресія тощо). Одночасно з культурним шоком, викликаним 
взаємодією з новим середовищем, українцям доводиться проживати і 
долати цілу низку специфічних психічних травм (так званих «травм мі-
гранта»). У традиції західних країн психічна травма мігранта інтерпре-
тується як «міграційне горювання» (migratory grief – англ.), яке відно-
ситься до типу «розлука», а не «втрата об’єкта». Особливістю даного 
типу горювання є його постійний і рецидивуючий характер, глибокий 
зв’язок з дитячим досвідом, множинність тригерів, що запускають або 
актуалізують процес горювання, етапність у процесі його опрацювання, 
амбівалентне ставлення до країни перебування, зв’язок з тією частиною 
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населення, що залишається в рідній країні, переживання повернення в 
рідну країну як нової міграції, ймовірність поширення цього виду горю-
вання на кілька поколінь [4]. 

У відповідності з окресленою специфікою української міграції мета 
емпіричного дослідження полягала у вивченні соціально-психологічних 
проблем та психоемоційних станів українців – вимушених мігрантів у 
перші місяці війни з Росією як країною агресором. Дослідження було 
організоване у декілька етапів: попередня емпірична розробка теми, 
підготовка інструментарію, збір, обробка і аналіз даних. В якості основ-
ного методу було використано Google-форму, яка розповсюджувалася 
переважно на сторінках соціальної мережі Фейсбук. 

Опитувальник був розроблений проф. Колі-Шамне А.В. у березні 
2022 року на основі аналізу наукової літератури по проблемам міграції 
і біженства, а також волонтерської роботи з українськими біженцями. 
Протягом квітня він проходив експертний аналіз та корекцію. Наразі 
опитувальник складається з 35 питань, які об’єднані у наступні блоки: 
соціально-демографічні та біографічні дані, обставини та мотивація 
міграції, житлові умови тимчасового проживання, основні проблеми та 
ускладнення, з якими стикнулися респонденти – вимушені мігранти у 
країні перебування, їх психологічний (емоційний) стан, самооцінка осо-
бистісних рис та характеристик, цілі, плини та очікування щодо майбут-
нього, рівень та особливості адаптації та інтеграції у приймаючій країні, 
сприйняття місцевого населення та стосунки з ним.  

Опитування розпочалося 24 квітня 2022 року, через 2 місяці після по-
чатку війни з Росією. На 29 травня 2022 року Google-форму заповнили 
880 респондентів. На цей момент у дослідженні взяли участь дорослі 
люди з 18 країн (найбільша частина респондентів – з Польщі, Румунії та 
Німеччини), віком від 17 до 75 років. Професійний склад респондентів, 
як і рівень їх зайнятості (на момент опитування) найрізноманітніший.

Щодо вікового складу більшість (44,2%) – це українці віком від 36 
до 45 років, на другому місці за чисельність (30,4%) – українці віком від 
26-35 років  і на третьому (15,5%) – віком 46-55 років. Отже, 91 % біжен-
ців – це люди працездатного віку. Більшість респондентів (96%) – жін-
ки. Вибірка представлена переважно респондентами з вищою освітою 
(71,6%). Щодо регіону, з якого респонденти виїхали за кордон: м. Київ 
(30,1%), схід України (23, 8%), південь України (16,3%), центр України 
(14,2%), захід України (9,2%), північ України (5,3%). 72,7 % респондентів 
приїхали з неповнолітніми дітьми.

Отже, соціальний портрет типового українського біженця за первин-
ними результатами наступний – це жінки працездатного віку з вищою 
освітою, які виїхали за кордон з дітьми.  

Перспективи подальшого дослідження полягають у продовженні 
кумуляції емпіричних даних, адже ми передбачаємо наявність впливу 
темпоральних характеристик перебування на психологічний стан та со-
ціально-психологічну адаптацію українців за кордоном. Основна увага в 
подальшому аналізі буде зосереджена на таких чинниках соцально-пси-
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хологічної адаптації як-от: особливості приймаючої країни, психоемо-
ційний стан українців, копінг-стратегії подолання ними стресу адаптації 
та мотиваційно-цільові характеристики їх подальшого перебування за 
кордоном. 
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РОЗВИТОК РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ,  
ЯК ПАРАДИГМА РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ

Поняття «резилієнтність» має своє коріння в латинській мові, де 
resilire означає відскік, повернення до початку, відновлення рівноваги [1]. 

В українській мові термін resilience перекладається, як стресостій-
кість або резилієнтність, що краще передає суть слова, аніж гнучкість, 
пружність, еластичність чи психологічна стійкість [2].

Термін «резилієнтність» (гнучкість, пружність, стійкість), в сучасній 
науковій літературі використовується для позначення здатності люди-
ною чинити психічний опір стосовно біологічного, психологічного, психо-
соціального ризику, стійкості до стресу або психічної гнучкості. Наукові 
джерела пояснюють резилієнтність як здатність успішно долати складні 
обставини та негативні наслідки стресу.

Поняття резилієнтності передбачає: позитивний розвиток усупереч 
високому ризику; стійку психологічну компетентність в екстремальних 
стресових умовах; позитивне та швидке відновлення після травматич-
них переживань. Резилієнтність – це не лише відсутність психічних вад, 
а й вироблення та збереження відповідних віку можливостей та вмінь, 
необхідних для позитивного вирішення завдань наступного вікового ета-
пу, незважаючи на життєві обставини, що обтяжені численними ризика-
ми [3].

Отже, «резилієнтність» – це здатність людини або соціальної систе-
ми будувати нормальне, повноцінне життя у складних умовах.

Література, яка описує резилієнтність вказує на два способи розу-
міння цього поняття. По перше, резилієнтність сприймається як риса 
особистості (resiliency), іншими словами, це відносно незмінний набір 
характеристик людини. Другий підхід вказує на резилієнтність, як на 
процес подолання важких, стресових подій, які людина зустрічає протя-
гом свого життя.

Попри те, що література не дає однозначного визначення поняття 
резилієнтності, є те, що об’єднує різні підходи і теорії. Таким спільним 
знаменником є розуміння резилієнтності як властивості, яка допомагає 
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людям функціонувати на оптимальному рівні і достатньо швидко від-
повідати на життєві виклики [4]. Актуально звернути увагу також на те, 
що резилієнтність є результатом інтеракції різних ресурсів, зовнішніх і 
внутрішніх, які людина вміє використати в стресових ситуаціях [5]. Що 
більше, такі стресові ситуації не тільки допомагають залишити status 
quo, але також дають певну користь, наприклад таку, як новий досвід 
подолання викликів, що допомагає краще адаптуватись до майбутніх 
стресорів [6].

Готовність до труднощів – це не те саме, що постійно переживати про 
усі можливі катастрофічні наслідки і нагнітати атмосферу найгіршими 
сценаріями. В цьому часто немає жодної користі. І зрештою, ніхто не 
знає, що буде. Але прогнозувати, планувати, бути готовими до різних 
можливих сценаріїв, і водночас тримати баланс та уміти жити та бути 
уповні присутнім «тут і тепер»…

Резилієнтність як процес, котрий має початок в момент зустрічі зі ст-
ресовими подіями можна згрупувати в п’ять категорій: регуляція реакції 
тіла на стрес; регуляція сильних, негативних емоції; збільшення почуття 
щастя; розцвітання: функціонування на найвищому рівні і адаптаційні 
стратегії подолання проблем; емоційна підготовка на важчі часи [7].

Слід зазначити, що резилієнтність має форму континуум, що озна-
чає, що кожна людина є якоюсь мірою резилієнтна, а також резилієнт-
ність кожної окремої людини може змінюватись протягом життя і зале-
жати від різних факторів.

Знаючи елементи, котрі є фундаментом для оптимального функці-
онування мозку, можемо розглянути наступні складові резилієнтності. 

Регуляція реакції тіла на стрес. Коли людина зустрічається зі стре-
совою подією, її тіло реагує в особливий спосіб: зростає напруга м’язів, 
піднімається тиск крові, збільшується швидкість серцебиття і дихання. 
Все це має на меті підготувати тіло до відповідної реакції – атакувати 
або втікати. Часто буває так, що тіло втрачає здатність до саморегуляції 
і рівень збудження росте і залишається занадто високим, або за низь-
ким. Резилієнтність пов’язана з оптимальним рівнем збудження, тому 
досить важливою її складовою є навичка регулювання рівня збудження 
в стресових ситуаціях (через дихальні вправи, техніки заземлення, ре-
лаксацію). 

Регуляція сильних, негативних емоції. «Зустріч» з болісними емоція-
ми, з важкими спогадами дає змогу мозку опрацювати і змінити ці емо-
ції. Звідси випливає, що ще однією зі складових резилієнтності є вміння 
бути на зв’язку зі своєю емоційною часткою і сприймати всі емоції з від-
критістю. 

Відчуття власної цінності. Це усвідомлення своїх сильних сторін і не-
доліків, це доброзичливий погляд на самого себе [2].Відчуття власної 
цінності пов’язане з усвідомленням того, що кожна людина має свою 
цінність від народження, і що жодна помилка чи невдача не може її за-
брати. Дослідження показують, що реалістична самооцінка пов’язана з 
вищою резилієнтністю, допомагає вибрати оптимальну стратегію вирі-
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шення проблем, впоратись з труднощами, збільшує мотивацію для до-
сягнення цілей, а також захищає перед розвитком психічних розладів у 
важких моментах життя [6].

Вдячність. Це вміння допомагає перенести увагу від проблем і не-
гараздів на позитивні аспекти отриманого досвіду, таким чином збіль-
шуючи задоволення з життя особистого і професійного та покращуючи 
стосунки. Цю звичку можна практикувати кожного дня, вона пов’язана з 
радісною відкритістю і цікавістю. Вдячність збільшує загальне почуття 
щастя, а її практикування є важливою складовою резилієнтності. 

Реалістичний оптимізм. Реалістичний оптиміст вірить, що, доклада-
ючи зусиль, йому вдасться досягнути того, чого бажає. Навіть тоді, коли 
появляться перешкоди у досягненні мети, він зможе знайти щось по-
зитивне в даній ситуації, зосереджуючись на майбутньому, а невдачу 
розглядає як окремий випадок, котрий має свої зовнішні і внутрішні при-
чини та знає, що завжди може рухатись вперед. Реалістичний оптимізм 
зміцнює резилієнтність, допомагає бути позитивно налаштованим на 
майбутнє та іти на зустріч новому. 

Вчинки доброти. Вони збільшують відчуття щастя, покращують сто-
сунки з іншими, зміцнюють самооцінку і додають сенсу у житті. 

Почуття гумору. Почуття гумору допомагає дивитись на важкі події із 
світлістю та надією та подолати надмірну поважність, котра провадить 
до стресу. Гумор є важливою рисою людей резилієнтних, він пов’язаний 
з психічним здоров’ям і якісними стосунками. 

Цінності. Цінності допомагають іти вперед з миром і радістю в серці, 
незалежно від того, що відбувається, тому життя згідно з цінностями є 
необхідним для будування резилієнтності. 

Сенс і мета життя. Мета життя  ̶  це те, чого людина хоче досягнути, 
що має намір зробити. Сенс життя означає, що цілі, дії, переживання є 
важливі, змістовні, згідні з цінностями. 

Добрі відносини з іншими людьми. Стосунки, побудовані на довірі, є 
джерелом емоційної підтримки та інших ресурсів, які допомагають бути 
більш резилієнтним у важкі моменти життя. Турбота про інших людей, 
доброзичливість, щоденне дбання про розвиток стосунків є неодмінним 
фундаментом для змістовного, якісного і стійкого життя. 

Прощення. Прощення є вибором свободи – вибором звільнення себе 
від гніву, жалю, помсти, ненависті, це звільнення від тягара, який затри-
мує у минулому. Метою прощення є замінити негативні емоції на вну-
трішній спокій. 

Активні стратегії долання проблем При зустрічі з проблемами люди 
можуть використати одну з двох стратегії – пасивну або активну. Па-
сивна стратегія полягає в уникненні. Друга стратегія – активна. Її суть 
полягає у визнанні реальності конкретних проблем чи важких ситуацій, 
того, що вони можуть бути викликом, а також спланувати відповідні кро-
ки, пов’язані з цілями і цінностями, щоб зробити все, що можливо в кон-
кретній ситуації. Рішення не мають бути ідеальними; найважливіше ̶ це 
спокійно ставитись до проблем з надією та вірою в свої здібності. 
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Численні дослідження вказують, що корисно ставати резилієнтним. 
Резилієнтність є подібною до групи м’язів, які можна розвивати. Щоб ре-
зилієнтність справді розвивалась потрібні свідомі зусилля, конкретний 
план праці над собою, який провадив би до саморозвитку. В іншому разі 
важкий досвід сам в собі не вплине на розвиток резилієнтності. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ  
В УМОВАХ ВІЙНИ

Війна, яка зараз охопила усю Україну, взагалі перекреслила всі звич-
ні норми життя, змінила спосіб життя всіх українців, незалежно від місця 
проживання. І мова йде не тільки про окуповані ворогом території, пере-
творені на концтабори, міста й села, стерті буквально з лиця землі, де 
надання будь-якої гуманітарної допомоги неможливе, а й місця, звіль-
нені від ворога або які перебувають під постійними обстрілами. Навіть 
у тих регіонах, де безпосередньо військові дії не відбуваються, у зв’яз-
ку з притоком біженців та, як наслідок, значного скупчення населення, 
ритм життя суттєво порушується. Саме цей постійний дискомфорт стає 
причиною виникнення конфліктних ситуацій, які потребують термінового 
вирішення.

У будь-якому випадку кардинально змінюється спосіб життя мешкан-
ців, у тому числі і дітей. По суті, психологічної допомоги потребує кожний 
громадянин країни, а обсяг і характер цієї допомоги зовсім інший, ніж у 
мирний час. І це стосується усіх дітей – і практично здорових, і тих, які 
мають певні особливості розвитку або захворювання. Оточуюча обста-
новка значно обмежує їх функціонування, можливість отримати постійну 
відповідну медичну і корекційну (психологічну) допомогу.

Хронічне недосипання внаслідок постійних повітряних тривог і очіку-
вання загрозливих подій, перебування у сховищах у незвичних неком-
фортних умовах, невпевненість у майбутньому, тривога за життя близь-
ких і пов’язані з цим страхи негативно впливають і на дитячу психіку, і 
на фізичний стан та перебіг захворювання. Навіть здорова людина не 
завжди може пристосуватися до подібної ситуації, а що вже казати про 
дитину, особливо з порушеннями розвитку або захворюванням. Таке 
психологічне і фізичне навантаження стає надобтяжливим, дуже часто 
дитина не може компенсувати його самостійно або за допомогою бать-
ків.

Професійну допомогу психологу доводиться надавати усім членам 
сім’ї, працювати з батьками, які і самі перебувають у стані стресу і мо-
жуть реагувати неадекватно, переживаючи  події знову. 

Робота психолога, в тому числі спеціального (клінічного), включає в 
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себе цілий ряд аспектів, що стосуються співпраці безпосередньо з ди-
тиною, так і з батьками та іншими членами сім’ї. Тільки поєднаними зу-
силлями можливо вирішити питання психологічного нездоров’я дитини, 
яке пов’язано як і з існуючим захворюванням, так і з впливом оточуючого 
середовища.

Багато факторів впливають на ефективність корекційної допомоги, 
але нинішній час значно ускладнив усі існуючи до цього проблеми. 

Своєчасна і докладна діагностика станів, підбір корекційних програм 
та реабілітаційних заходів значною мірою впливає на актуальний стан 
дитини, а також на її прогнозований розвиток.

В цілому, на думку М.М. Слюсаревського, психологічні виклики, спри-
чинені війною, умовно можна поділити на чотири групи [3, с.2]: 

- виклики українцям як спільноті;
- виклики ментальному здоров’ю особистості; 
- виклики психологічному благополуччю та розвитку дитини; 
- виклики українським психологам як фаховому співтовариству.
Зупинимось більш детально на трьох останніх.
Виклики ментальному здоров’ю особистості пов’язані, в першу чергу, 

із тим, що травмівний вплив війни поєднується із досвідом переживання 
пандемії COVID-19 та спричинених нею карантинних заходів. З одного 
боку це навчило українців швидко пристосовуватися, боротися та ви-
живати у несприятливих умовах, а з іншого – призвело до накопичення 
стресу та психоемоційного виснаження у значної частини суспільства 
[3, с.5].

По-друге, із поширенням деструктивних емоційних станів. По-третє, 
із стресогенними трансформаціями картини світу особистості, інтенси-
фікацією та поляризацією міжособистісного спілкування, ризикованими 
формами інформаційної поведінки. По-четверте, із посттравматичними 
стресовими розладами, розладами соціальної адаптації та її деструк-
тивними способами. По-п’яте, із ризиками надмірної трудової зайнято-
сті та незайнятості громадян, волонтерської та приймальної діяльності. 
Можна сказати, що весь комплекс заходів із психологічної допомоги має 
бути спрямований на підвищення так званої життєстійкості (резилієнтно-
сті) особистості [1, 2].

Резилієнтність розглядається науковцями у двох основних аспектах: 
як особистісна характеристика та як динамічний процес. Як індивідуаль-
на характеристика (риса особистості), резилієнтність слугує захистом 
від несприятливих життєвих факторів та обставин, запобігає виникнен-
ню психічних розладів унаслідок психічної травмми. Вона проявляє себе 
як гнучкість, спритність, винахідливість, міцність характеру, здатність 
адаптуватися до зовнішніх умов [4].

Як динамічний процес резильєнтність розглядається в аспекті пози-
тивної адаптація до умов несприятливих життєвих факторів та обста-
вин. В такому випадку вживають термін «резилієнс» як активний процес 
знаходження нових сил і ресурсів адаптації та відновлення, який має 
нерівномірний перебіг в умовах виникнення нових ризиків [5; 6].
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Трансформації психологічної допомоги мають стосуватися не лише 
дорослих, а й дітей, як із порушеннями психофізичного розвитку, так і 
без них.

Виклики психологічному благополуччю та розвитку дитини включа-
ють: набуття невластивого в дитячому віці життєвого досвіду (проживан-
ня втрат, передчасне дорослішання); негативний вплив війни на психое-
моційний стан та когнітивні функції дитини; психологічна дестабілізація 
значущих дорослих (передусім батьків і педагогів); руйнування та/або 
докорінна зміна освітнього середовища; комплекс проблем дистанційної 
освіти; соціальні й ментальні ризики сирітства та усиновлення [3, с.7]. 
Саме тому зазначені виклики психологічному здоров’ю та благополуччю 
дітей мають отримати адекватну відповідь як зі сторони надання психо-
логічної допомоги, спрямованої в тому числі і на віднайдення нових ре-
сурсів розвитку, а також відповідної перебудови освітнього середовища. 
І відповідь на ці виклики напряму стосується того, з чим прийшлося за-
раз стикнутися українському професійному співтовариству психологів.

Виклики українським психологам як фаховому співтовариству пов’я-
зані з браком необхідних компетентностей та надійного методичного ін-
струментарію; потребою унезалежнення від російських та інших інозем-
них психологів, утвердженням власної суб’єктної позиції в професійній 
діяльності; незавершена інституціоналізація стандартів психологічної 
допомоги; недостатніми обсягами та якістю підготовки психологічних ка-
дрів; непристосованістю практик психологічного консультування до ре-
тиальних систем комунікації; низьким рівнем психологічної культури на-
селення; нестачею інформації про потенційних адресатів психологічної 
допомоги, їхні запити та потреби; відсутністю єдиного координаційного 
центру, чітко вибудованої вертикалі надання психологічної допомоги [3, 
с.9].

Таким чином в умовах війни, психологічна допомога різним категорі-
ям населення України неминуче зазнає трансформації, яка стосується 
і її змісту, і організаційних форм, і професійної компетентності фахівців, 
які її надають. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ  
ТА МОДЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ

На сьогодні дбати про своє здоров’я стало не лише модно, але й 
необхідно. Час, коли, світ охоплюють епідемії, нестабільність, завжди 
повертає людство зробити акцент на своєму здоров’ї. Відомі прислів’я, 
що здоров’я треба берегти за-молоду, тоді й життя буде наповненим та 
повноцінним.

Враховуючи інтегративність питань виховання й формування ЗСЖ 
молодого покоління, дослідники вели пошук ефективних шляхів вико-
ристання специфічних можливостей, якісних принципів, конструктивних 
дій та моделей розуміння ЗСЖ серед молоді.

Доречною в контексті засобів виховання та формування ЗСЖ для 
сьогодення є фізична культура, яка включає комплекс знань, навичок 
і уявлень про фізичний розвиток. Навіть під час епідемії, як ми знаємо, 
що як такого лікування не має, але рекомендацій щодо занять фізкуль-
турою, дихальними вправами, занять фітнесом та йогою є багато. Важ-
ливо, розуміти психологічні впливи на здоров’я людини, особливо в час 
теперішньої пандемії серед яких: думки та налаштування людини, спіл-
кування та взаємодії, народні засоби фізкультури, збереження і подача 
інформації і можливості використання сил природи [1; 2].

Розуміння здорової поведінки може значно відрізнятися у різних лю-
дей, що вказує на існування різноманітних моделей здорового способу 
життя. Так, Д. В. Скрипник виділяє шість моделей розуміння здорового 
способу  життя, що представленні в таблиці 1. 

У відповідності з баченням автора, можна проаналізувати який зміст 
вкладено в кожну модель здорового способу життя. 

Автор подає кілька головних пунктів: 
1) переважання формально пасивних моделей: «превентивної» та 

«регламентованої»; 
2) наявність конфліктного розуміння здорового способу життя і про-

тиставлення «фізичне – духовне», «соціальне – індивідуальне», «офі-
ційна медицина – нетрадиційна»; 

3) наявність поруч з «традиційними» важливої моделі «самоактуалі-
зації»;

4) вплив на розуміння здорового способу життя статевих особливос-
тей та соціально-культурних стереотипів [3].

Можна говорити, що метою практичної псхології, зокрема всієї психо-
логічної галузі, є розроблення та вивчення питань аби допомогти людині 
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в зміцненні власного здоров’я та могти запропонувати ті принципи та 
дії до них, що були б спрямовані на побудову власного здорового життя 
особистості та нації в цілому [4].

Таблиця 1
Моделі розуміння здорового способу життя (за Д. В. Скрипником)

Назва моделі Зміст розуміння
Превентивна модель Забезпечення шкідливих звичок, попереджен-

ня, запобігання хворобі
Регламентна модель Включає категорії режиму дня, особиста гігієна, 

гарний сон, відпочинок
Фізична модель Основні категорії належать спорту, фізкультурі, 

ранкової зарядки, загартування, харчування
Модель самоактуалізації Основні критерії-особистісне зростання, мо-

ральне здоров’я, незалежність, гарні стосунки
Психорегулятивна модель Основні категорії, спрямовані на розвиток 

психорегуляції
Конструктивне мислення Емоційна врівноваженість, стабільність, пози-

тивне мислення

На нинішній час, та й взагалі починаючи з почату ХХІ століття, лю-
дина перебуває в ситуації різних невизначеностей та викликів: постійні 
стреси, нестабільність, агресивне середовище, які створює цивілізація, 
суспільство і сама людина. В таких випадках часто адаптаційні мож-
ливості знаходяться на межі людських можливостей, і це в свою чергу, 
призводить до зниження рівня здоров’я. Тому, в даному випадку постає 
питання про необхідність в моральній соціальній, духовній та психоло-
гічній підтримці зрілих особистостей.

Інший підхід, що припускається більш раціональним, полягає в оці-
нені компонентів структури здорового способу життя з урахуванням 
особливостей організації видів життєдіяльності тих чи інших соціальних 
груп.

Чисельні дослідження вказують на пошуки і їх ефективність вивчати 
складові власного здоров’я. Зокрема, Т.Г.Кириченко подає такі критерії 
діагностики сформованості здорового способу життя:

- інтерес до видів діяльності, які імпонують та захоплюють;
- наявність знань та розуміння про здоровий спосіб життя;
- активність при виконанні вимог здорового способу життя, виконання 

оздоровчих заходів у розпорядку дня;
- наявність шкідливих та згубних звичок;
- ставлення до дисципліни «фізичне виховання» та виконання ран-

кової гімнастики, відвідування спортивних закладів, фітнес клубів тощо; 
- заняття фізкультурою в час дозвілля, прогулянки на свіжому повітрі 

[5].
В роботі С. В. Лапаєнко критеріями ЗСЖ виступають: когнітивний 

тобто пізнавальний; емоційно-мотиваційний та поведінково-діяльнісний 
компоненти.
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Показниками когнітивного чи пізнавального критерію є: поняття про 
здоров’я як цілісність тобто психічне, фізичне, духовне в їх поєднанні та 
взаємозалежності; розуміння впливу оточуючого середовища на життя 
людини та ролі власного способу життя у ставленні до здоров’я; знання 
та розуміння основних правил та фундаментальних положень здорово-
го способу життя, прагнення до знань та саморозвитку.

Показники емоційно-мотиваційного компоненту є: можливість орієн-
туватися на прийняті в суспільстві правильні цінності, куди ми відносимо 
здоров’я; етичну та актуальну мотивацію дотримання правил здорового 
способу життя; розуміння стану природнього середовища та ступінь за-
хворюваності населення; вміння оцінити власну поведінку та поведінку 
інших за для збереження свого здоров’я і здоров’я довколишніх.

Показниками поведінково-діяльнісного критерію є: досвід організації 
здорового способу життя, прийнятної та злагодженої поведінки в гармо-
нії з природою, прийняття та збереження оточуючого середовища, до-
тримання суспільних правил у повсякденному житті, позбуватись шкід-
ливих та згубних звичок [6].

Отже розуміння серед людей здорового способу життя припадає на 
взаємозв’язок духовного, морального, психічного, фізичного та психоло-
гічного компонентів. Кожен з цих компонентів об’єднує в собі складові, 
які його наповнюють. Таким чином, попередніми дослідженнями зро-
блений значний внесок у розробку багатогранної проблеми формування 
здорового способу життя як у молоді так і зрілих особистостей.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГIЇ У СТАБIЛIЗАЦIЇ ПРОЯВIВ АГРЕСIЇ 
У ПЕРIОД ВIЙСЬКОВИХ ТА ПОВОЄННИХ ДIЙ

Тема агресії є однією з найбільш популярних у світовій психології, 
вона кидає виклик сучасному суспільству. Цікавість цією проблемати-
кою можна розцінювати, як реакцію на зростання агресії та насилля у 
світі. У глобальній психологічній практиці існують різні погляди на при-
роду агресії й, відповідно, різні підходи до її попередження та контро-
лю. Феномен агресії завжди привертав до себе увагу суспільства. Перші 
спроби проаналізувати це явище та зрозуміти його причини здійснюва-
лися ще в давнину, у донауковий період – у сфері філософії.

Проблема агресивної поведінки особистості вже майже півстоліття є 
об’єктом досліджень у різних гуманітарних науках (психології, біології, 
соціології, екології тощо). Зміни в суспільстві, які викликали соціальні 
конфлікти, зростання насильства, поставили феномен агресії у центр 
уваги психології. Наразі в Україні це набуло повномасштабного харак-
теру внаслідок важких умов існування та тривалого стресу протягом де-
кількох місяців.

Те, що проблема агресивної поведінки індивіда є однією з актуальних 
як у психологічній, так і в інших гуманітарних (соціологія, кримінологія) і 
природних науках (медицина, біологія, фізіологія тощо) обумовило поя-
ву низки методологічних проблем.

Актуальність цього феномена в наш час обумовлюється наступни-
ми чинниками. По-перше, сама собою агресія ще в юнацькому віці вже 
є серйозною психолого-педагогічною проблемою, адже призводить до 
„екстремальних” явищ (кримінальна поведінка тощо). По-друге, різні 
форми зневажання людини можуть призводити до цілої низки небезпеч-
них наслідків, що бере початок із академічної неуспішності/відсутності 
реалізації у професії та закінчується появою психологічних розладів. 
По-третє, явище агресії, яке було раніше проблемою переважно за-
хідних суспільств, в останні роки поширилось, на жаль, і в нашій країні 
включно з умовами воєнного стану та ведення бойових дій. Ці надзви-
чайні події могли стати тригером для розвитку патологічних явищ і де-
віацій поведінки.

Важливо навчитися правильно стимулювати людину та спрямовува-
ти її діяльність у вагоме річище. Необхідно враховувати всю специфіку 
індивідуальних особливостей індивіда і його прагнень та бажань.
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Індивід може спрямовувати в необхідне конструктивне річище власну 
енергію. За умов успішної самореалізації рівень фрустрації, що може 
породжуватися в надзвичайних умовах, знижується й підвищуються на-
вички емоційного інтелекту – здатності розпізнавати та розуміти емоції 
іншої сторони. Індивід відходить від негативних патернів поведінки до 
позитивних.

Психолог виконує просвітницьку, профілактичну, експертну, прогнос-
тичну, діагностичну та корекційну функції. За допомогою системи ме-
тодів впливу та комплексу заходів зі спрямованістю на опановування 
саморегуляції індивід виявляється здатний розробити ефективну стра-
тегію розподілу навичок здійснення власної життєдіяльності. Людина 
задовольняє потреби, що в неї є, та виявляється здатна контролювати 
своє існування самостійно. Індивід адаптується до взаємодії з навко-
лишнім середовищем. Важливою є також розробка системи критеріїв 
діагностики алекситимії, якщо емоції, як-от відсутні взагалі. Є можливим 
розробити комплекс заходів впливання на психіку людини. Метою, орі-
єнтованою на кінцевий результат, є опановування навичками самореа-
лізації у власній життєдіяльності.

Треба відзначити, що необхідні профілактична та просвітницька ді-
яльності психолога, щоб знизити градус напруги та запобігати зростан-
ню тривожності в людей у зв’язку зі змінами умов їхнього існування та 
пошуком нового місця в сучасному світі, та сприяти глибинній адаптації 
та успішній навчальній діяльності, максимально намагатися допомогти 
постраждалим у змінені повсякденного ладу. У такий спосіб і підвищен-
ня рівня щастя сприяє розвитку психологічного добробуту та зниженню 
тривожності, нові форми існування стають для них цікавими та сприя-
ють подальшій їхній мотивації у глобальних змінах у межах сучасного 
світу, а також побудові ефективної саморегуляції, наскільки це можливо. 
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РОЗВИТОК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЯК ПРОВІДНИЙ  
МЕХАНІЗМ ЗАДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО  

ВІДНОВЛЕННЯУЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

За останні два роки учасники освітнього процесу зіштовхнулися з низ-
кою серйозних проблем, не встигнув оговтатися від пандемія Covid-19, 
яка порушила повсякденне життя практично кожного, вони зазнали бо-
лючих втрат від нападу загарбників, значна частина людей була зму-
шена покинути свої домівки, перервати навчальну діяльність та шукати 
порятунку від війни. У такі переломні моменти найактуальнішим питан-
ням стає життєстійкість особистості,  вміння та здатність долати життєві 
труднощі, знаходити у собі внутрішні ресурси для подолання складних 
життєвих ситуацій, можливості для збереження психологічного здоров’я, 
а також збільшення ефективних способів адаптивності.

Досі у психологічній науці немає єдиного бачення сутності поняття 
життєстійкості, оскільки значення його схоже з різними термінами, що 
в різний час вводяться в поняттєвий апарат психологічної науки та фі-
лософії: «життєздатність» (Б.Г. Ананьєв), «мужність творити» (Р. Мей), 
«вкоріненість у бутті» (М. Хайдеггер), «трансценденція» (С.Л. Рубін-
штейн), «зрілість» (Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, Г. Олпорт). Однак, як 
психологічний феномен його почали розглядати порівняно нещодавно. 
Однак, на початку 80-х років 20 століття американськими психолога-
ми Сьюзен Кобейса та Сальватором Мадді офіційно вводиться термін 
«hardiness» в поняттєвий апарат психологічної науки, а у 2000 році у 
вітчизняній психології Дмитро Олексійович Леонтьєв запропонував по-
значати це поняття як життєстійкість.

 Згідно з теорією Сальваторе Мадді, життєстійкість має три компо-
ненти залученість (активність, ініціативність, інтерес до  оточуючого сві-
ту), контроль (здатність вчасно розпізнавати, усвідомлювати, контролю-
вати та коригувати власні емоції) та виклик (уміння виносити позитивний 
досвід з неприємних подій, бачити в них позитивний сенс) [1]. Всі вони є 
важливими для прояву високого рівня життєстійкості, однак саме виклик 
постає найважливішим системо утворюючим фактором. Виклик прояв-
ляється не просто як уміння винести позитивний досвід з складних подій 
життя, а як здатність отримати нові навички та вміння, певна трансфор-
мація світогляду, зміцнення та оновлення, переоцінка цінностей, розши-
рення світогляду, а головне здатність усвідомити новий сенс, побачити 
те, що надасть сили жити далі.
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Варто зазначити, що люди — єдиний вид, який може зосередитися 
на власному унікальному досвіді, проаналізувати його та переосмисли-
ти, відповідно, проявити життєстійкість. Війна тягне за собою широкий 
спектр негараздів, що містить безліч негативних чинників та деструктив-
но впливає на психологічний розвиток особистості, однак саме перео-
цінка наявного досвіду допоможе не лише подолати негаразди, а і про-
явити внутрішній потенціал. Людина, життєстійкість якої сформована 
на високому рівні, має деякі переваги перед людьми з низьким рівнем 
життєстійкості. Така особистість має можливості розвитку своїх здібнос-
тей навіть за несприятливих умов; може проявляти свої найкращі риси, 
відкидаючи невпевненість та комплекси; має значний потенціал для по-
долання життєвих складнощів і навіть підтримки і допомоги іншим. Саме 
тому, важливим є приділити увагу розвитку життєстійкості, вчасно ви-
явити основні можливі механізми підвищення її рівня та вдосконалення 
функціонування. 

Життєстійкість — це широке поняття, що стосується в контексті здат-
ності конструктивно реагувати на виклики долі, повертатися до нор-
мального існування після негативних впливів, швидко пристосовуватися 
до нової реальності або трансформуватися, щоб вижити та процвіта-
ти. Так, розвиток життєстійкості є важливим для обмеження людських 
страждань, відновлення українського суспільства, налагодження нор-
мальної життєдіяльності зруйнованої війною та уникнення нових вну-
трішніх та міжособистісних конфліктів.

Говорячи про учасників освітнього процесу впевнено можна ствер-
джувати що вони є найбільшою групою ризику. Оскільки, організація 
освітнього процесу за дистанційною формою навчання значною мірою 
перешкоджала повноцінній соціалізації, а тимчасове призупинення 
освітнього процесу не лише погіршило, а й в край завдало нищівного 
впливу соціальному розвитку молоді. Учні та студенти залишилися сам 
на сам з собою, своїми страхами та проблемами. Стресова атмосфера 
в сім’ї, відсутність повноцінної підтримки, напружена зовнішня ситуація 
ще більше змусили їх поглинути у себе та закритися.  Важливо розуміти, 
що освіта — це не лише надання академічних знань, першочерговим 
завдання освітнього процесу — є формування психологічно зрілої, соці-
ально активної , ініціативної та адаптивної особистості. 

Актуальна ситуація ще раз підтверджує нагальну необхідність рефор-
мування системи освіти, введення інноваційної практичної складової 
— забезпечення психологічної підтримкою, врахування індивідуальних 
особливостей, застосування інноваційних технологій задля розкриття 
внутрішніх ресурсів та творчого потенціалу кожної особистості, забез-
печення її психологічною грамотністю, озброєнням навичками саморе-
гуляції та відновлення, а головне умінням застосовувати конструктивні 
копінг-стратегії. Навчальна діяльність має супроводжуватися можливос-
тями особистісного самовдосконалення, рефлективністю, самоприйнят-
тям  та формуванням власного життєвого кредо.

Саме тому, єдиним дієвим механізмом переживання сучасної то-
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тальної кризи та не лише швидкого відновлення, а і стрімкого зростан-
ня є вдосконалення системи освіти, залучення психологічного аспекту 
зміцнення та розвитку життєстійкості усіх учасників освітнього процесу 
завдяки чому молоде покоління зможе адекватно й неупереджено усві-
домлювати та формувати нові реалії, не намагаючись втиснути їх у старі 
когнітивні схеми, виявляти щирий інтерес до оточуючого середовища, а 
також готовність до внесення позитивних змін в оточуюче середовище. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
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НОВІ ВИКЛИКИ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ЗЕЛЕНОЇ  
ІНФРАСТРУКТУРИ МАЛИХ МІСТ

Сучасні реалії, пов’язані із загрозою ракетних ударів по території 
українських міст, примушують по-новому поглянути на перспективи пла-
нування урболандшафтів і, зокрема, найпоширенішої категорії – малих 
міст, кількість яких становить біля 80 % від загальної [1, с. 2; 2, с. 144]. Як 
виявилося, концепція компактного міста, яка серед країн ЄС вважалася 
синонімом сталого розвитку, в наших реаліях є непридатною, оскільки 
не сприяє зменшенню загроз життю населення та його благополуччю. 
Безперечно, малі міста потенційно є найбільш комфортним середови-
щем для проживання людей [3, с. 214]. Втім, потребує перегляду низка 
усталених нормативів та вимог щодо планування їх територій. 

Наразі негативно позначилося на розвитку територій малих міст усу-
нення вимоги щодо обов’язкової розробки нових генеральних планів і, 
відповідно, скасування терміну їх актуальності. Як наслідок, є ймовір-
ність того, що нові генеральні плани, які проектуються за кошти місце-
вих громад, не розроблятимуться. Так, наприклад, історичне мале місто 
Новгород-Сіверський (Чернігівська область) досі користується гене-
ральним планом 1975 року. 

Негативним явищем є відсутність (за новими ДБН) вимоги щодо 
обов’язкового формування зеленої зони навколо малих міст. Відсутність 
приміських зелених насаджень не лише позбавляє населення місць за-
міської рекреації, але й робить міста беззахисними як у екологічному, 
так і в оборонному плані. Вважаємо, що формування приміської зони з 
переважанням лісових масивів має бути пріоритетом у формуванні зе-
леної інфраструктури міста. Доречно передбачити у приміській зеленій 
зоні території під енергетичні плантації (наприклад, вербові) для забез-
печення, щонайменше, суспільних потреб. Також тут мають бути виді-
лені землі спеціального призначення для потреб національної гвардії, 
територіальної оборони. Доцільно передбачити «ротацію» таких земель 
із землями іншого призначення. 

Насамперед, озелененими мають бути території навколо водних 
артерій та об’єктів. Причому, тут мають розміщуватися виключно зеле-
ні насадження загального користування та, у разі потреби, зелені на-
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садження спеціального призначення. Необхідні й кардинальні зміни у 
плануванні власне міських територій. Наразі доцільним є винесення 
промислових зон на межі сельбищних територій з одночасним суттєвим 
збільшенням ширини санітарно-захисних зон і рівня їх озеленення. Та-
кож доцільним є розосереджене, а не ущільнене житлове будівництво, 
розміщення будівель у так званому суцільному парковому середовищі. 
Доречним є будівництво громадських підземних паркінгів, будинків об-
меженої поверховості із озелененням дахів. 

За досвідом країн ЄС, перспективним є розвиток громадського місь-
кого садівництва. Для вуличного озеленення доцільним є запроваджен-
ня правила Сантамуро 10-20-30 із так званим блочним принципом до-
бору деревних видів (для вирішення взаємно протилежних естетичних 
задач і вимог стійкості насаджень). 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ  
В МАЛИХ МІСТАХ

Активізація участі населення малих міст у підприємницькій діяльності 
дозволяє забезпечити соціально-економічний розвиток цих міст та при-
леглих до них сільських територій, підвищити рівень зайнятості населен-
ня, зменшити обсяги масової трудової міграції і відтоку активної частини 
населення за кордон, призпинити процеси зниження рівня якості люд-
ського капіталу. В Україні нараховується 350 малих міст, в яких прожи-
ває 13% населення країни, лише 22 малих міста протягом останніх років 
інтенсивно розвиваються; 60% розвивається слабо, 33% є депресивни-
ми [6].Забезпечення розвитку малого бізнесу в малих містах та районах 
України слід вважати вагомим чинником подолання депресивності цих 
територій та значним резервом подальшого розвитку підприємництва в 
Україні, наближення показників його розвитку до рівня розвинених дер-
жав. Проблеми пошуку ефективних механізмів державного впливу на 
розвиток малого підприємництва досліджувались вітчизняними науков-
цями: З. Варналієм, Л. Воротіною, М. Долішнім, М. Козоріз, С. Ревер-
чуком, Л.Лігоненко, Т. Азаровою та ін. Проте, незважаючи на наявність 
багатьох наукових. публікацій присвячених питанням сприяння розвитку 
малого бізнесу [1, 2, 8], залишаються невирішеними, актуальними та 
своєчасними питання розробки і реалізації стратегії розвитку малого біз-
несу в малих містах. Це проявляється (на прикладі Львівської області) 
у існуванні значних диспропорцій за більшістю показників розвитку ма-
лого підприємництва в обласному центрі порівняно з малими містами та 
районами загалом; сектор малого підприємництва відіграє важливу та 
бюджетоутворюючу роль (43% єдиного податку фізичних осіб — суб’єк-
тів підприємницької діяльності та 23% єдиного податку юридичних осіб 
перераховується до місцевого бюджету) в економіці малих міст та ра-
йонів, від рівня його розвитку залежить розвиток ринку праці та подаль-
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ший соціальноекономічний розвиток міст, районів та області загалом; 
спостерігається відставання розвитку малого підприємництва у малих 
містах регіону порівняно з державами з високим рівнем розвитку під-
приємництва. Метою статті є удосконалення засад державного регулю-
вання економікою, зокрема у контексті розробки першочергових заходів, 
які слід реалізувати органам державного управління для забезпечення 
розвитку малого бізнесу в малих містах України.

Виходячи з актуальності і своєчасності розвитку малого бізнесу в ма-
лих містах, а в подальшому — на сільських територіях, видається до-
цільною розробка вітчизняної стратегії розвитку малого бізнесу в малих 
містах із урахуванням світового досвіду (далі — Стратегія). Відповідно, 
Президенту України слід доручити Державному комітету України з пи-
тань регуляторної політики та підприємництва удосконалити методику 
[5] розробки регіональних прграм підтримки підприємництва в Ураїні, 
включивши до пріоритетних напрямів цих документів розділ «Активіза-
ція підприємницької діяльності в малих містах», який повинен розкри-
вати базові засади цієї стратегії. Логіка побудови цього розділу повинна 
відповідати загальновизнаним науковим підходам до розробки страте-
гічних планових документів і включати такі компоненти, як місія, мета, 
стратегічні та операційні цілі, завдання, заходи, ресурсне забезпечення, 
терміни реалізації тощо. Потрібно забезпечити єдині методичні підходи 
до процедури розробки і реалізації стратегії як сукупності етапів: 

1) формування інформаційної бази на основі внутрішнього аналізу 
стану та динаміки розвитку підприємництва, а також результатів діагнос-
тики зовнішніх чинників впливу на рівень його розвитку (доцільно про-
водити такий аналіз у галузевому розрізі, за організаційно правовими 
формами власності підприємств тощо) малих міст та районів. Доціль-
ність цього етапу полягає у виявленні специфіки соціально-економічно-
го розвитку, наявності економічного потенціалу, сформованості інститу-
ційної інфраструктури та рівня ділової активності населення малих міст 
і сільських територій; 

2) формування (коригування існуючих) базових принципів та концеп-
туальних засад стратегії розвитку малого бізнесу; 

3) розробка системи стратегічних та операційних цілей розвитку під-
приємництва; 

4) розробка та реалізація конкретних тактичних заходів, у тому числі 
з урахуванням галузевої специфіки розвитку підприємництва; 

5) організація системи діагностики і моніторингу розвитку малого під-
приємництва у малих містах. 

На початковому етапі, враховую чи обмеженість ресурсів органів 
місцевого самоврядування, підтримка малого підприємництва на регіо-
нальному рівні повинна мати селективний харатер. Тобто фінансова до-
помога має направлятись в конкретні малі міста, які володіють належним 
економічним потенціалом, мають розроблені проекти, які сприятимуть 
розвитку підприємницької ініціативи. Такий підхід дозволить ефективно 
використати обмежені ресурси регіону та вирівняти за рівнем розвитку 
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підприємництва малі міста і райони, які володіють належним економіч-
ним потенціалом, що в подальшому слугуватиме стабілізації в межах ре 
гіону процесу розвитку малого підприємництва (досвід Китайської На-
родної Республіки [4]). Для цього слід систематично здійснювати групу 
вання територій та малих міст за клю човими ознаками розвитку підпри-
єм ництва, для чого може бути викорис тана поширена у вітчизняних на-
укових колах методика [5] поділу територій на: «проблемні», «відсталі», 
«кризові» та «депресивні». 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ

На жаль, зараз наша країна переживає важкі часи, крім тактичних 
обстрілів, стратегічних атак, окупації міст, відбувається «інформаційна 
війна». Інформаційна війна — це вплив на громадян країною-агресора, 
шляхом спеціального поширення інформації. 

За допомогою інформації, можна послабити позиції противника, але 
і при цьому одночасно посилити свої.

 Інформаційна війна має основні напрямки, такі як: інформаційний 
простір країн — союзників, інформаційний простір країн – суперників, 
інформаційний простір нейтральної міжнародної спільноти. Одне з 
найдієвіших методів в «інформаційній війні», є маніпуляція суспільною 
свідомістю. Полягає в тому, щоб за допомогою психологічного впливу 
на людину, можна було таємно підпорядкувати дії громадян до супере-
чливих намірів. За допомогою таких маніпуляцій, особливо, якщо вони 
відбуваються протягом довгого часу, людина  втрачає адекватну свідо-
мість, для реальної оцінки того, що відбувається в світі. В результаті 
чого, це доводить до руйнування власної ідеології, суспільних норм і 
цінностей. 

Головною маніпулюючої тактикою інформаційної війни з боку росій-
ської сторони, є ослаблення, як колективного, так і індивідуального бут-
тя, що є національною ідентичністю. 

Національна ідентичність - це складова ідентичності людини, яка 
може відноситься до певної нації або етносу. 

Виражається це в самосвідомості людини, який направляє свою ува-
гу на зовнішній і духовний світ, при цьому відчуває себе повноцінним 
громадянином своєї країни, що належить до тієї чи іншої нації. 

Кожен громадянин щодня читає новини, від різних ЗМІ, що є не завж-
ди правильним. Громадяни України повинні читати інформацію тільки з 
офіційних джерел, таких як: сторінка офіційного офісу президента, звер-
нення президента, публікації помічників, або Верховної Ради, зведення 
військових командирів, заяви міського голови. Саме під час «інформа-
ційної війни» ЗМІ спеціально розпалюють міждержавні розбіжності, при-
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думуючи неправдиву інформацію. Це є штучною ідентичністю політики. 
У поданні « інформаційній війні» використовуються такі способи: про-
щення, перебільшення, спотворення, замовчування.

  В умовах різних воєн, вчені виявляють інтерес до цієї теми. У цих 
умовах, за останні роки, спостерігається підвищений інтерес вчених до 
теми інформаційних воєн. У своїх документах вони аналізують, спосте-
рігають і роблять висновки, які потім публікують. До них відносяться такі 
вчені: М. Жмігродська, А. Кіюна, Л. Коньєрс, М. Лібікі, Д. Ліллекер, В. 
Пуфен, Н. Хомскі, Ф. Хофман.

Наочне свідчення національної ідентичності, є менталітет і націо-
нальна символіка країни. Символіка країни, а саме: державний прапор, 
герб і гімн, є головними ознаками національної ідентичності. 

Менталітет українця полягає в милосердя, взаємоповага, співчуття, 
Солідарність, патріотизмі своєї країни. Процес формування ідентичнос-
ті залишається відкритим, головні складові компоненти спираються на 
універсальність інформаційної, освітньої політики. 

    Головною протидією в інформаційній війні, залишається створення 
захисту інформаційного простору.

 Ця війна має особливий спосіб маніпулювання інформацією, з жи-
том психологічних факторів. 

Особливістю є те, що зараз використовуються не тільки новітні за-
соби технології, а й непідконтрольний ресурс, який активно вбирає не-
правдиву, спотворену інформацію, яка є засобом маніпуляції нашої сві-
домості.

 Важливу роль зараз виконує наша держава, яка надає тільки офіцій-
ну інформацію і вчасно інформує про ситуація в країні. Наша країна-це 
суверенна держава, яка за правилами міжнародного права має свої гео-
графічні кордони і перебуває в суспільних відносинах. Сьогоднішні реа-
лії такі, що наша держава втрачає основну ознаку державності у вигляді 
географічних кордонів. Але ми - українці. Ми сильні духом, свободою 
своєї держави. Ми все вистоїмо. Ми всіх переможемо. 
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ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ В УМОВАХ ВІЙНИ:  
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВІДНОВЛЕННЯ

Загарбницький напад Росії на Україну забрав десятки тисяч життів. 
Окрім людських жертв, ворог також завдає численних ударів по укра-
їнських містах, промислових потужностях, об’єктах транспортної інф-
раструктури. Попри це, слід відзначити високу ефективність роботи АТ 
«Укрзалізниця» в умовах війни. Підприємство сумлінно виконує завдан-
ня з перевезення вантажів і пасажирів. Зокрема, завдяки українській за-
лізниці були евакуйовані понад 4 млн українців із районів проведення 
активних бойових дій [1].

Внаслідок руйнування фізичної інфраструктури зазнає значних втрат 
економіка країни. Станом на травень 2022 року загальна сума прямих 
збитків інфраструктури перевищує 105,5 млрд доларів США, а загальні 
втрати економіки, понесені в ході війни, складають близько 600 млрд 
доларів [2]. Зафіксовані руйнування більше 40 залізничних мостів, а 
загальні втрати залізничної інфраструктури оцінюють у більше ніж 3,5 
млрд доларів.

Дослідники зазначають, що процес постконфліктного відновлення 
має здійснюватися у чіткій послідовності, а міжнародний досвід свідчить 
про те, що безпека є головною вимогою для подальших дій із відбудо-
ви територій та відновлення інфраструктури [3, с. 695]. Порушення по-
слідовності відбудови може нести ризики повторної ескалації ситуації. 
Тож, слід зазначити, що для досягнення максимального сталого ефекту 
масштабні роботи із відновлення інфраструктури мають розпочинатися 
щонайменше після завершення гострої фази бойових дій.

Для відбудови пошкодженої внаслідок бойових дій транспортної інф-
раструктури країни слід використовувати вже наявні ґрунтовні дослі-
дження. Серед них – відновлення зруйнованих мостів із використанням 
сталезалізобетонних прогонових будов, укладання безбаластного мос-
тового полотна на залізничних мостах, оптимізація об’єктів залізничної 
інфраструктури з одночасним зменшенням витрат на її утримання, за-
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стосування прогресивних технологій будівництва посиленого земляного 
полотна тощо [4-6].

Окремо постає питання пошуку можливих джерел фінансування для 
відновлення транспортної інфраструктури України. Досвід постконфлік-
тної відбудови Боснії і Герцеговини свідчить, що план реконструкції на 
1996-2004 роки передбачав надходження 82 % міжнародної допомоги 
через грантове фінансування, тобто без необхідності повернення виді-
лених коштів [7]. Частка витрат на реконструкцію транспортних шляхів 
при цьому склала 8,7 % від загального фонду Програми реконструкції 
Боснії та Грецеговини.

Подібної допомоги у відновленні та реконструкції слід очікувати й в 
Україні. Наприклад, вже існує рішення Європейського Союзу про виді-
лення допомоги у розмірі 9 млрд євро [8]. За оцінками Європейської Ко-
місії, потреби у відновленні України складатимуть сотні мільярдів євро, 
а на повне відновлення може піти понад 10 років. Водночас, як свідчить 
практика, чим довше тривають бойові дії, тим менша ефективність за-
стосування міжнародних надходжень для відновлення інфраструктури 
країни. Тому окрім зовнішньої допомоги необхідно залучати національні 
комерційні інвестиції у всі сектори економіки, зокрема, у транспортну 
галузь як базову по відношенню до багатьох інших економічних секторів.

Разом із продовженням бойових дій продовжується незаконна бло-
када морських портів. Це значно ускладнює можливість зовнішньоеко-
номічної діяльності України, зокрема, експорту зернових культур, що у 
мирний час забезпечував майже третину загального експортного обсягу 
вантажів. Окрім економічної шкоди, наслідком неможливості експорту 
зерна з України може стати світова продовольча криза.

Водночас варто розглянути деякі тимчасові рішення, які можуть бути 
використані для вирішення наявних потреб транспортної галузі. Немож-
ливість використання морських портів для експорту зернових культур 
змусила виробників переглянути логістичні ланцюги та змінити марш-
рути постачання. Насамперед, в умовах морської блокади, залізничне 
сполучення є пріоритетною альтернативою. По-перше, власникам зерна 
доступна необхідна інфраструктура для навантаження та перевезення 
зерна залізницями, оскільки саме цей вид транспорту переважно вико-
ристовувався для доставки зернових із місць зберігання до морських 
портів. По-друге, українська залізнична мережа забезпечує виконання 
вимог надійності перевезень і схоронності вантажів, а також має достат-
ню перевізну спроможність для виконання збільшених обсягів роботи.

Українські зернотрейдери направляють зернові вантажі залізницею 
до доступних для перевалки та подальшого перевезення морських пор-
тів, таких як Констанца (Румунія), Ґдиня (Польща), Клайпеда (Литва), 
Росток, Гамбург (Німеччина). Однак головною перешкодою для без-
перебійного експорту залізницею залишається ускладнений перетин 
державного кордону в місцях стикування залізниць із різною шириною 
колій. Варто зауважити також надлишкову бюрократизацію процесу мит-
ного оформлення вантажів, фіто-санітарного контролю тощо, що вима-
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гає проведення відповідного реформування. Наразі вантаж, що пере-
возиться залізницею, може очікувати своєї черги на кордонах десятки 
днів через неспроможність прикордонних залізничних станцій обробити 
значну кількість поїздів, що надходять.

Вирішенням цієї проблеми має бути комплекс технічних рішень, ме-
тою яких є безперебійний рух вантажів у місцях стикування залізниць 
різної ширини колій. Такі рішення виключають необхідність переванта-
ження вантажів при перетині державного кордону: використання плат-
форм та спеціальних контейнерів для перевезення зернових вантажів; 
застосування системи автоматичної зміни ширини колії; модернізація 
процесу заміни візків на вагонах. 

У більш віддаленій перспективі слід розглянути можливість будівниц-
тва залізничних колій ширини 1435 мм до найбільших елеваторів, а в 
майбутньому і поступове розширення такої мережі залізниць до великих 
міст, вузлових станцій. За планом державної відбудови, згодом можливо 
поступово здійснити повний перехід на європейську колію. Таке рішен-
ня не тільки покращить умови перевезення вантажів, сприятиме еконо-
мічній інтеграції із Європейським Союзом, а й також виконає соціальну 
функцію, з’єднавши міста України з іншими європейськими містами, що 
дозволить організувати доступний пасажирський високошвидкісний рух.

Отже, українська транспортна галузь зазнала значних втрат внаслі-
док російського нападу і вимагає якнайшвидшої відбудови у повоєнний 
період. Основним завданням реконструкції має стати підтримка стало-
го довгострокового економічного розвитку країни. З огляду на немож-
ливість прогнозування строків завершення бойових дій, в умовах війни 
слід впроваджувати рішення, що забезпечують безперебійне переве-
зення вантажів, а отже функціонування економіки України. Ці рішення 
включають переорієнтацію маршрутів перевезення вантажів, опера-
тивне відновлення пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури 
тощо.

З іншого боку, реконструкція транспортної галузі у післявоєнний пе-
ріод має відбуватися тільки в комплексі програми з відновлення життє-
діяльності країни. Повноцінно таке відновлення може відбутися тільки 
після повного завершення бойових дій. Із міжнародного досвіду мож-
на зробити висновок, що більша частина фінансування на відновлення 
інфраструктури буде надаватися у вигляді грантів від країн-партнерів. 
Повоєнна відбудова має включати не тільки відновлення зруйнованих 
об’єктів інфраструктури, відновлення чи побудову нових промислових 
підприємств, а й комплексну реформу всіх галузей функціонування еко-
номіки, узгодження технічної складової та нормативно-правової бази, 
що пришвидшить інтеграцію України до ЄС. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ВКРАЙ  
НИЗЬКИХ ЧАСТОТ НА КИСЛОТНІСТЬ  

ЗЕРНА ПШЕНИЦІ

Обробка електромагнітним полем (ЕМП) входить до списку новітніх до-
сягнень електрофізичної обробки зернових культур з метою покращення 
різних показників якості зерна. 

У публікаціях останніх років висвітлюються результати досліджень об-
робки зерна ЕМП. Так, опубліковані результати обробки ЕМП насіння та 
проростків рослин, що призводять до активації їх розвитку [6, с. 1]. Водночас 
показано, що кожна рослина має свій індивідуальний енергетичний ресурс, 
який і дає ті чи інші конкретні результати дії ЕМП. Нині реалізації позитив-
них результатів таких дослідження у виробництві перешкоджає відсутність 
достовірної і повної інформації про біоенергетичні ресурси і фізіологічний 
потенціал біологічних об’єктів, їх кількісні та якісні зміни при застосуванні 
електромагнітної обробки, відсутність електротехнічного обладнання [6, с. 
7]. Проводяться також дослідження впливу ЕМП на окремі показники якості 
зерна. У публікації вітчизняних вчених показано, що сумісний вплив вод-
но-термічної та електромагнітної обробки зерна підвищує вихід та на якість 
плющених цільнозернових круп із пшениці Емер [7, с. 24].

Метою наших досліджень було дослідження впливу ЕМП вкрай низьких 
частот (ВНЧ) на один з важливих показників якості зерна пшениці — кис-
лотності по бовтанці. Зерно пшениці сорту Шестопалівка 2019 р. врожаю 
обробляли електромагнітним полем (ЕМП) вкрай низьких частот (ВНЧ) 
протягом 6 хв. за частот 10…30 Гц з кроком 2 Гц, магнітна індукція ЕМП 
складала 10 мТл. Кислотність зерна визначали за ГОСТ 10844–74 «Зер-
но. Метод определения кислотности по болтушке». Для виявлення впливу 
ЕМП на кислотність обробленого зерна її порівнювали з кислотністю не-
обробленого зерна (контролем). Згідно з ГОСТ 10844-74 зміна кислотності 
понад 0,2 град. вважається значимою. Отримані результати наведено на 
рис. 1. 

З гістограм видно, що обробка зерна за частот 10, 28 та 30 Гц не змінює 
кислотність зерна пшениці. Обробка за частот 18 та 22 Гц дещо зменшує 
кислотність зерна, але ці зміни лежать у припустимих межах (0,2 град.), по-
значених на рис. 1 пунктирними лініями. Найбільше зниження кислотності, 
на 0,32 град., досягнуте за після обробки зерна ЕМП за частот14, 20 та 24 
Гц.
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Таким чином використання обробки зерна пшениці ЕМП за частот 
12…16, 20, 22 та 26 Гц дозволяє знизити кислотність зерна на 0,16…0,32 
град., поліпшуючи його якість.
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Рис. 1. Залежність кислотності зерна пшениці по бовтанці  
від частоти ЕМП 

Джерело: складено автором 
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ДЕФОРМУВАННЯ ЗАМКНЕНИХ ШАРУВАТИХ  
ОБОЛОНОК ПІД ВПЛИВОМ ВНУТРІШНЬОГО ТИСКУ

Тонкостінні оболонки є найважливішими елементами багатьох су-
часних конструкцій. Вони займають провідну роль в авіаційній та ракет-
но-космічній техніці, судно- та автомобілебудуванні, енергетичному та 
хімічному машинобудуванні, житловому та промисловому будівництві 
[1, с. 53; 2, с. 289]. Такі оболонки широко використовуються в якості кор-
пусів і днищ різноманітних судин, резервуарів та ємностей для зберіган-
ня рідких, газоподібних та сипких продуктів, у захисних конструкціях [3, 
с. 91]. На даний момент висуваються високі вимоги до конструкцій та 
матеріалів, з яких вони виготовляються. Традиційні однорідні матеріа-
ли не завжди відповідають цим вимогам. Тому відповідальні конструк-
ції виготовляються з композиційних матеріалів, які поєднують важливі 
фізико-хімічні та механічні властивості [4, с. 408; 5, с. 267]. Конструкції 
із композиційних матеріалів є легкими, з високою питомою міцністю, є 
стійкими до корозії. Все це значно полегшує їх виготовлення, транспор-
тування, монтаж, експлуатацію та ремонт.

Розглядається задача про згин комбінованої посудини тиску, яка ви-
готовлена з волокнистого композиційного матеріалу, що утворено поєд-
нанням циліндричної оболонки з напівсферичними днищами. Посудина 
тиску жорстко защемлена і знаходиться під дією постійного внутрішньо-
го тиску. Розрахунок параметрів напружено-деформованого стану посу-
дини тиску проводиться методом скінченних елементів та аналітичними 
підходами [6, c. 2273; 7, с. 25; 8, с. 126]. Досліджено вплив вибору струк-
тури композиційного матеріалу, параметрів армування та механічних 
характеристик композиційного матеріалу на напруження та деформації. 
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РОЗРАХУНОК СТІЙКОСТІ ШАРУВАТИХ ОБОЛОНОК 
ОБЕРТАННЯ

Одним з важливих напрямів розвитку вітчизняного машинобудування 
є суттєве розширення можливостей конструкцій та споруд за рахунок їх 
модернізації [1, с. 289; 2, с. 408]. Це потребує розвитку ефективних ме-
тодів дослідження міцності конструкцій. Найпоширенішими елементами 
конструкцій є шаруваті оболонки, які піддаються дії різних експлуатацій-
них та аварійних навантажень, а для розрахункових досліджень найчас-
тіше застосовується метод скінченних елементів [3, с. 91].

У роботі пропонується підхід до підвищення точності одержуваного 
скінченно-елементного розв’язку для розрахунку стійкості тришарових 
оболонок обертання. Він полягає у створенні більш ефективних скінчен-
но-елементних моделей та розробці уточнених алгоритмів визначення 
критичних навантажень. Для моделювання поведінки несучих шарів 
тришарових оболонок пропонується використовувати скінченні елемен-
ти як для тонких анізотропних оболонок обертання в рамках гіпотези 
Кірхгофа-Лява. Функції, що апроксимують переміщення цих елементів, 
явно включають вирази, які описують переміщення оболонки як жор-
сткого цілого, що значно покращує збіжність при моделюванні тонких 
оболонок. Вузли елементів розташовані у вершинах прямокутника на 
оболонці. Ступенями свободи елементів є три лінійні переміщення та 
два кути повороту нормалі навколо координатних осей. Радіальне пе-
реміщення апроксимується неповним бікубічним поліномом, а танген-
ціальні переміщення – білінійними поліномами. Заповнювач розгляда-
ється у межах тривимірної теорії пружності. Для визначення критичних 
навантажень втрати стійкості пропонується алгоритм, що дозволяє 
врахувати геометричну нелінійність докритичного напружено-деформо-
ваного стану досліджуваних елементів конструкцій. На першому етапі 
визначається напружено-деформований стан конструкції з урахуван-
ням геометричної нелінійності при заданому рівні навантаження. По-
тім проводиться лінеаризація нелінійної системи рівнянь і знаходиться 
розв’язок отриманої лінеарізованої системи. Далі проводиться повторна 
лінеаризація вихідної нелінійної системи рівнянь з урахуванням розв’яз-
ку, який отримано на попередньому етапі. Умова виродженості системи 
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рівнянь, яка отримана після повторної лінеаризації, призводить до уза-
гальненої задачі власних значень, з розв’язку якої отримаємо значення 
критичного навантаження втрати стійкості. Розв’язання задач стійкості 
оболонок з різними параметрами показало високу ефективність розро-
бленого підходу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РОЗПОДІЛІВ  
У ШАРУВАТОМУ СКЛІННІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Розробка нової техніки та модернізація існуючої техніки є одним з 
пріоритетних напрямів розвитку авіабудування [1, с. 12; 2, с. 290]. Це по-
требує розробки методів уточненого визначення параметрів елементів 
конструкцій [3, с. 409].

Запропоновано метод розрахунку нестаціонарних температурних по-
лів у шаруватому склінні літаків при впливі електрообігріву. Скління роз-
глядається як прямокутна шарувата пластина, яка зібрана з ізотропних 
шарів сталої товщини. На верхній та нижній поверхнях пластини має 
місце конвективний теплообмін із зовнішнім середовищем. Температура 
на бічній поверхні дорівнює нулю. Рівняння нестаціонарної теплопровід-
ності для довільного шару і граничні умови на бічній поверхні пластини 
формуються на основі варіаційного рівняння теплового балансу.

Рівняння теплопровідності для довільного шару пластини після пе-
ретворення Лапласа за часом зводиться до операторного рівняння. Так 
само перетворюються початкові і граничні умови. Розв’язок оператор-
ного рівняння шукаємо у вигляді добутку трьох функцій від просторових 
координат, що дає змогу перейти до системи звичайних диференціаль-
них рівнянь. Розв’язок цієї системи можна записати у вигляді подвій-
ного тригонометричного ряду з урахуванням граничних умов на бічній 
поверхні пластини.

Коефіцієнти розвинення у ряд визначаються з системи лінійних ал-
гебраїчних рівнянь, яка формується з граничних умов на зовнішніх по-
верхнях та границях контакту шарів. Права частина системи містить 
коефіцієнти розвинення функцій міжшарових джерел тепла. Після ви-
значення коефіцієнтів оригінал шуканої функції знаходиться за другою 
теоремою розкладання, а розв’язок має вигляд подвійного тригономе-
тричного ряду.
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Розв’язана задача нестаціонарної теплопровідності для п’ятиша-
рового елемента скління при нагріванні плівковим джерелом тепла. 
Елемент скління має прямокутну форму і розташоване між першим та 
другим шарами пластини. Проведено порівнювальний аналіз розподілів 
температури вздовж товщини скління з результатами, отриманими ме-
тодом занурення [4, с. 2275] та скінченних елементів [2, с. 35]. 
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ДЕФОРМУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ ШАРУВАТИХ 
ПЛАСТИН ТА ОБОЛОНОК ПРИ СТАТИЧНОМУ  

НАВАНТАЖЕННІ

Широке застосування шаруватих елементів конструкцій у різних га-
лузях техніки викликає необхідність розробки методів їх розрахунку при 
різних навантаженнях [1, с. 92]. Метою роботи є отримання аналітичних 
та чисельних розв’язків задач розрахунку напружено-деформованого 
стану пружних армованих круглих та кільцевих пластин, оболонок обер-
тання різних геометричних форм, а також комбінованих оболонкових 
конструкцій.

Проведено порівняльний аналіз їх поведінки при використанні кла-
сичної та уточнених теорій пластин та оболонок у геометрично лінійній 
та нелінійній постановках [2, с. 289; 3, с. 410]. Виконано комплексне до-
слідження впливу структурних та механічних параметрів композиційних 
матеріалів, порядку розташування армованих шарів, геометрії оболонок 
та виду навантаження на поведінку таких конструкцій. При аналізі міц-
ності шаруватих композитних пластин та оболонок використано крите-
рій міцності композиційного матеріалу для кожного шару, що дозволило 
обчислити навантаження Цая-Ву, який дозволив визначити зони та руй-
нування та оцінити міцність кожного елемента композитної конструкції. 
Треба зазначити, що перехід від класичної теорії пластин і оболонок до 
уточненої теорії супроводжується не тільки збільшенням порядку сис-
тем диференціальних рівнянь, а й якісною зміною структури їх розв’яз-
ків. Традиційні схеми та алгоритми чисельного інтегрування крайових 
задач таких систем нелінійних диференціальних рівнянь виявляються 
малопридатними. Розглянуто різні аспекти застосування методів дис-
кретної ортогоналізації та сплайн-колокації для розв’язання задач кла-
сичної та уточнених теорій пластин та оболонок. Аналітичні розв’язки 
отримані для ряду задач шаруватих конструкцій (прямокутних пластин 
і циліндричних панелей, циліндричної оболонки), які отримані методом 
занурення [4, с. 2272], дозволили провести порівняння з чисельними 
розв’язками [5, с. 35] та показали достатній рівень збігу результатів. 
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SUPERIOR SPEED OF RELATIVE CONVERGENCE  
OF GRADIENT BASED OVER GENETIC BASED 

LEARNING ALGORITHMS FOR A FIXED NEURAL 
NETWORK ARCHITECTURE

Abstract. This work establishes an expression which, if proven, will show 
that the relative speed of convergence of gradient based learning algorithms 
is faster than the speed of convergence of genetic based learning algorithms 
for fixed neural network architectures. Such proof will develop a path for 
proving that gradient based algorithms are faster than genetic algorithms for 
not fixed network architectures. Understanding reasons for different speeds 
of convergence will help develop a method for combining gradient based 
and genetic based algorithms (in a NEAT [1, 2] like manner) to find the best 
architectures of neural network in the smallest possible amount of time.

Introduction. There is widely adopted conjecture that gradient based 
learning algorithms work better for a fixed network architecture than genetic 
based learning algorithms. It is easy to observe that all neural networks that 
are considered to be successful were trained with gradient based algorithms. 
At the time, there is no known rigorous proof of this conjecture (probably 
because there was no need to prove it). However, the proof of this conjecture 
might have value not because it will establish some “known” fact but because 
it will provide an understanding of differences between gradient and genetic 
based algorithms for training neural networks. That knowledge, combined 
with novel approach called NEAT, might be utilized to combine gradient and 
genetic based learning algorithms to greatly increase speed of search of 
network architectures which would allow to decrease time and resources 
needed to find entire architecture of neural networks not just weights. Such 
results, if achieved, would allow to automate entire pipeline of finding and 
training the smallest and the most efficient neural networks which is beneficial 
in many ways.

Analysis of existing solutions. In the article [3] it has been shown empirically 
that gradient based learning algorithms beat genetic based algorithms in 
most simple cases. The article [4] has stated empirical problems of genetic 
algorithms when they are applied for training neural networks and the 
reasons why they are outperformed by gradient based algorithms. However, 
both works do not provide any rigorous proof or anything close to it as to why 
empirical observations are what they are.
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Interest and benefits of combining gradient and genetic based learning 
approaches can be observed in the articles [5-7]. However, they do not try 
to develop a general principles for combining both approaches and focus 
more on case by case applications. Moreover, the main focus of the articles 
is on optimizing the weights of some given (or found) architecture of neural 
network rather then on searching for the architecture and for the weights.

Summarizing, it is clear that there is an interest in combining both gradient 
and genetic based learning algorithms for neural networks. However, there 
is little to no theory backing up claims about speeds of convergence of these 
methods as well as to how to combine them in the most optimal manner. 
Understanding difference in speed of convergence will highlight upsides and 
downsides of both methods which would lead to an optimal combination 
of them which mitigates their downsides. Once such understanding is 
developed, it can be applied to NEAT-like algorithm to automate entire 
pipeline of creation of neural networks.

Problem statement. Consider the following function
                                  

which will be called error function (it could be training or validation error) 
and which is subject to (without loss of generality) a minimization task which 
has to be achieved by a neural network.  stands for a set of tensors (for the 
purpose of this work tensors are defined as in [8]) of tunable parameters of 
neural network (i.e. weights of the network). Structure of tensors in  defines 
the architecture of neural network.  is the set of input values,  stands 
for power set of . Given, that the function  is evaluated on a fixed subset 
of , it can be simplified to the form (1)

                                                                                            (1)
which will be used further down.

Optimal solution  is defined as (2)

                                                                                            (2)
Convergence of an algorithm to optimal solution means (3)

  (3)

for some chosen  and some  produced by the algorithm.
Obvious weak requirement for the algorithm to converge is (4)

  (4)

where  stands for probability,  and  are parameters 
produced by –th and –th iterations of the algorithm respectively. .

With the given definitions, the problem which this article tries to solve can 
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be stated formally as “Given a fixed structure of tensors and the requirements 
to converge what is the statement which has to be proven which is sufficient 
to show that gradient based algorithms require less iterations than genetic 
based to converge.”

Derivation of the statement. To show the desired property of gradient and 
genetic based algorithms it is sufficient to show that (5)

  (5)

holds. Where  and  stand for parameters produced by gradient 
based and genetic algorithms respectively. Assume that  satisfies the 
following property (6)

  (6)

for some . Substituting  and  gives an 
expression  which has to be proven.  can be 
represented as  and  can be represented as  
where  and  are 
called leap distances,  are some functions,  is a set 
of parameters produced by genetic algorithm during the –th iteration, 
 is selection operator,  is crossover operator and  is mutation operator. 

Altogether this gives the following expression (7)
  (7)

It should be possible to prove because it makes sense intuitively. Gradient 
based algorithms make better leaps toward minimum because they are not 
restricted by the past values as much as genetic algorithms are restricted 
(this can be seen through the respective definitions of leap distances). 
Subsequent works will be devoted to proving the established inequality and 
generalizing the results.

Conclusions. As the result of this work widely adopted conjecture about 
gradient based and genetic based algorithms for learning neural networks 
have been outlined. It has been shown that there are no known proofs of the 
conjecture. The justification and importance of the proof have been outlined 
and inequality which has to be proven to show that conjecture is true in the 
simplest case has been established.
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HIGH ENERGY PHYSICS AND ITS MATHEMATICAL 
APPARATUS

Modern high energy physics is associated with D-branes, a class of 
extended objects with open strings between them with Dirichlet boundary 
conditions. D-branes were discovered by Jin Dai, Leigh, and Polchinski, 
Hořava, in 1989 [1,2]. D-branes are widely used in such areas as braneworld 
cosmology, gauge theories, black holes, supergravity. Ususally elementary 
particles are identified as vibrational modes of strings. Some particles 
originate from strings beginning and ending on the same D-brane, others 
correspond to massless (photon) or scalar particles. Dp-brane embedded in 
a spacetime of d spatial dimensions, carries a set of d - p massless scalars. 
The geometry of the brane is related to the quantum field theory (QFT) of 
the particles - a theoretical framework that combines classical field theory, 
special relativity, and quantum mechanics. The inclusion of gravity into QFT 
leads to development of quantum gravity and string theory. Joël Scherk 
and John Schwarz proposed in 1974 the quantum theory of gravity [3]. The 
natural choice for the fundamental string length scale,  ls ∼ 10−33 cm (the 
Planck length) 

leads to new mathematics. The proposed new interpretation had several 
advantages:

• Gravity and Yang–Mills forces are required by string theory.
• String theory has no UV divergences.
• Extra spatial dimensions could be a good thing.
String Theory is connected with Standard Model in four-dimensional 

Minkowski spacetime. However, in a gravitational theory that abides by the 
general principles, the spacetime geometry is determined by the dynamical 
equations. In such theory extra dimensions can be provided in order to 
have a solution for which the geometry is the product of four-dimensional 
Minkowski spacetime and a compact manifold that is sufficiently small to be 
detected. This compact manifold, called Calabi-Yau, play a crucial role in 
particle content of the effective low-energy theory in four dimensions. New 
geometry of D-branes on compact manifold is based on conformal field theory 
(CFT). The relation between CFT and D-branes is a stringy analogue of that 
between a commutative ring and its prime ideals. D-branes, as boundary 
conditions for open strings, behave like generalized points or submanifolds, 
e.g. X and Y in a target manifold M in Figure 1. Really, CFT Acl models may 
be CFT [X, X] models with the space of paths from X to X; and the [X, Y ] 
models the space of paths from X to Y. A D-brane as dynamical object in 
the physical content is realized by its interaction with other D-branes given 
by a [Y, Y ]-[X, X]-bimodule [X, Y ] (including itself through internal hom [X, 
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X]). This enriched category is called the category of D-branes. For a given 
boundary condition X, the map Y → [X, Y ] defines a functor from the category 
of boundary conditions to the category of right [X, X]-modules. Closed CFT 
is a superconformal algebra in superconformal field theory, which can be 
viewed as the Laplacian on path spaces. It means that the hom spaces of 
the category of D-branes are physical spectra. Therefore, the category of 
D-branes is a combination of the algebro-geometric spectrum (boundary 
conditions) and physical spectra (internal homs). 

Fig.1. Geometric presentation of the category of D-branes associated to a 
target manifold M 

Source: [4]

The lift of algebraic description of geometry to a stringy algebraic geometry 
(SAG) is presented in Table 1.

Table 1
Stringy and classical algebraic geometry

Source: [4]

The development of the theory is the following:
• Classical geometry and classical algebra
Affine scheme M with points x,y M
An affine scheme is a locally ringed space (X,Ox) which is isomorphic to 

the spectrum of some ring. The spectrum of ring A is the pair consisting of 
the topological space Spec A together with the sheaf of rings O defined on 
this space [5].
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There we see the comparison of classical geometry (space - affine 
scheme and points in it x,y) with classical algebra (commutative ring A and 
points are ideals of A). 

• Stringy geometry and stringy algebra (SAG)
Loop space is determined in string geometry as analogue of affine 

scheme. The free loop space LM, or the space of functions on the free loop 
space, has a natural algebraic structure which is called closed conformal 
field theory. As for the loop space, there was the great story connected with 
evolution of certain structure on formal loop space from the Chiral de Rham 
complex which is a sheaf of vertex operator algebras (VOA) on a smooth 
manifold. Then Kapranov and Vasserot constructed an algebro-geometric 
version of free loop space. Chas and Sullivan constructed the closed string 
topology - an algebraic structure on the homology of the free loop space. 
A closed string topology can be viewed as a homological closed conformal 
field theory. Ben-Zvi, Francis and Nadler showed that the stable symmetric 
monoidal ∞-category of quasi-coherent sheaves on the loop space of a 
perfect stack has the structure of a 2-dimensional topological field theory 
(TFT) which is a categorified analogue of a TCFT. Points in string geometry 
are submanifolds X,Y of target manifold M. The path space between X 
and Y is determined by Laplasian operators on LM.

SAG is associated with closed CFT with boundary conditions on X,Y and 
superconformal Virasoro algebra of operators.
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There are many attempts in proposing new geometries associated to 
D-branes.  CFT) is a noncommutative Frobenius algebra. One of the most 
known approach of D-brane geometry is derived algebraic geometry.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Вступ. Серед сучасних викликів, що постають перед системою вищої 
освіти в Україні особливо гостро постає проблема здоров’язбереження 
студентської молоді. У зв’язку з цим організація процесу фізичного вихо-
вання в закладах вищої освіти (ЗВО) повинна здійснюватися на засадах 
здоров’язбереження, спрямованих на вдосконалення фізичних якостей 
юнаків і дівчат, зміцненню їхнього здоров’я, а також конструюванню стій-
ких мотивацій до здорового способу життя. 

У цьому контексті заслуговує на увагу європейський досвід впрова-
дження інноваційних підходів до формування здорового способу життя 
молоді. У Польщі результативно реалізується педагогічно-просвітниць-
кий підхід до фізичного виховання. У Фінляндії формування здорово-
го способу життя студентів відбувається на основі залучення їх до різ-
номанітних форм рухової активності. У Голландії пріоритет надається 
концепції «рухової освіти (виховання)», завдяки якій в студентів фор-
мується культура рухів і розвиваються рухові навички. В Англії фізичне 
виховання зорієнтовано на вдосконалення спортивної майстерності мо-
лоді заради досягнення високих результатів [1; 5]. 

Метою нашого дослідження є виокремлення інноваційних здо-
ров’язбережувальних технологій та обґрунтування доцільності їх прак-
тичного впровадження в процесі фізичного виховання студентів.

Щоб виокремити інноваційні технології здоров’язбереження у проце-
сі фізичного виховання студентської молоді в нашій країні, насамперед 
пояснимо сутність поняття «інноваційні технології». Із позиції нашого до-
слідження науковий інтерес становить думка Ю. Павлова стосовно того, 
що інноваційні технології тісно пов’язані з перебудовою свідомості всіх 
членів освітнього середовища, зміною пріоритетів, цінностей, відносин 
до свого здоров’я, до педагогічної і навчальної праці [5]. 

На основі узагальнення наукових висновків учених [1; 2; 3] виокреми-
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мо такі ознаки інноваційних здоров’язбережувальних технологій у про-
цесі фізичного виховання:

− циклічність розвитку пояснюється тим, що інновації у розвитку про-
ходять однакові стадії;

− зв’язок із часом означає відповідність інновацій сучасним вимогам 
суспільства;

− новизна якості зумовлена зміною підходів до здоров’язбережуваль-
ної діяльності, появою нових нетрадиційних методів оздоровлення тощо;

− системність перетворення – інновації виникають на всіх рівнях ор-
ганізації фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Таким чином, відповідно до означених вище характеристик, виокрем-
люємо інноваційні здоров’язбережувальні технологій, що заслуговують 
на практичне впровадження в процесі фізичного виховання студентів, а 
саме: 

- ігрові (ігри-вправи, спортивні, рухливі ігри); 
- цифрові (класичні, танцювальні, тренажерні відеоігри); 
- фітнес-технології (степ-аеробіка, тай-бо, аквааеробіка, бейлі-денс, 

шейпінг). 
Як засвідчує практичний досвід, названі технології сприяють фор-

муванню і розвитку в студентів фізичних якостей, правильної постави, 
ритмічності та координації рухів, а також підвищенню вмотивованості 
до здоров’язбережувальної поведінки. Поряд із цим зазначимо, що для 
забезпечення ефективності здоров’язбережувальної діяльності варто 
здійснювати моніторинг стану здоров’я студентів у процесі фізичного 
виховання, щоб проаналізувати їхні спортивні результати або показника 
фізичної підготовленості із урахуванням даних лікарсько-педагогічного 
контролю.

Підсумовуючи вищевикладене, маємо підстави для висновку, що за-
стосування інноваційних здоров’язбережувальних технологій у системі 
фізичного виховання ЗВО позитивно відображається на активізації фіз-
культурно-оздоровчої роботи, зростанню зацікавленості та прагнення 
студентів до систематичних занять фізичними вправами, формуванню 
в студентської молоді самостійності, креативності, ініціативності й відпо-
відального ставлення до свого здоров’я і здоров’я навколишніх. 
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ДЕЯКІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗМІНАМИ  
У СЛОВОВЖИВАННІ УКРАЇНЦІВ У ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ

Мова – це дійсність, зафіксована у словесних знаках. Зміни в дійсно-
сті в суспільному житті в будь-якій сфері життєдіяльності етносу обов’яз-
ково викликають зміни в мові. Це означає, що мова як будь-який живий 
організм живе і розвивається. Наша мова завдяки активній діяльності 
мовоносіїв так само миттєво реагує на змінність подієвості в соціумі. 
Вона виявилася надто чутливою до болісних і трагічних умов життєіс-
нування та боротьби етносу. Це вочевидь підтвердили страшні і криваві 
події, спричинені війною, яку Російська федерація розпочала проти на-
шої країни 24 лютого 2022 року.

За невеликий час воєнних дій наша мова зазнала значних змін на 
різних рівнях. Відчутно активованими стали одиниці лексичного, морфо-
логічного, синтаксичного рівнів, які засвідчили негативні емоції мовців, 
спричинені агресивним нападом Росії. Відтак у слововжиткові спостере-
жені одиниці з відтінком незгоди, несхвалення, емоційних переживань, 
душевного болю, спричиненого втратами, руйнацією, загибеллю співві-
тчизників. Водночас словник українців наповнили слова, що концентру-
ють високі почуття: віру в перемогу, захоплення звитягою героїв, пере-
конання в силі вищої справедливості, любов до Батьківщини, народу, 
співпереживання, співучасть...

Як не дивно, в українців домінують не почуття ненависті до ворога 
(вони є, але не на першому плані), а емоції захоплення подвигом співві-
тчизників – захисників, героїв, визволителів, уболівання за долю співгро-
мадян, любов до рідної землі, духовних святинь народу.

Спостерігаючи за слововжитком мовців за період кількох останніх мі-
сяців, можемо зробити деякі узагальнення. У воєнний період у нашій 
мові активізовано величезний потенціал одиниць, що засвідчують емо-
ційний запал та інтелектуальні потенції мовців.

1. Актуалізація в мовленні українців, не дотичних до військової спра-
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ви, слів, що прямо чи опосередковано пов’язані з воєнною ситуацією, 
зокрема запозичень, як-от: байрактар, джавелін, ленд-ліз, блокпост, 
авіаудар, ракетний обстріл, укриття, бомбосховище, повітряна три-
вога та ін.

2. Творення нових слів за допомогою словотвірних засобів україн-
ської мови: колаборанити, колаборантизм, волонтерити; макронити, 
чорнобаїти, мамкувати, шойгувати, затридні, арестовлення, касет-
ка, сушка, азовці, дбахнулько, ерефія, росіянці, рашист та ін.

3. Поява нових складноскорочених слів: тероборона, ТрО, гумкори-
дор, екоцид, екозлочини, ВПО.

4. Поява месенджів, гасел, мемів, пов’язаних із новими реаліями 
життя: «Перебинтуємо, перевя’жемо, переможемо», «Перехопимо, пе-
реграємо, переможемо», «Перевеземо, передамо, переможемо», «Пе-
ребудуємо, перезапустимо, переможемо», «Разом ми сила», «Разом 
ми сильні», «Нескорені міста України» та ін.

5. Переосмислення відомих слів і висловлень з урахуванням нових 
реалій життя: натівець – людина, яка не дотримується своїх обіцянок, 
завести трактор – застосувати засоби боротьби, яких ніхто не очікує та 
ін.

6. Трансформація відомих фразеологізмів: моя хата скраю, я нічого 
не знаю – моя хата скраю – першим ворога зустрічаю, моя хата всю-
ди; рядків відомих естрадних пісень: «Я з України» (пісня Віктора Винни-
ка 2015 р.) – Добрий вечір, ми з України.

7. Творення образних засобів на військову тематику – здебільшого 
метафоричних конструкцій: де ступив брудний російський чобіт, при-
вести країну до перемоги, нескорений Ізюм, загартовані в полум’ї, гос-
тинці Путіна, кожна українка джавелінка, кожен українець байрактар, 
«Свята Джавеліна» (назва мурала).

8. Поява макрознакових одиниць – нових пісень на воєнну тематику: 
«Байрактар» (автор Тарас Боровок), «Діти» (автор Сергій Жадан; вико-
нують гурт «Жадан і Собаки» та «Вертеп»), «Метро» (автор Сергій Жа-
дан; виконує гурт «Жадан і Собаки»), «Не забудем і не пробачим», «Ой 
на ой» (автор і виконавець SKOFKA), «Дике поле» (автор і виконавець 
YARMAK та ALISA), «24/02» (автор Сергій Танчинець, виконавець – гурт 
«Без обмежень») та ін. Поява нової пісні як знак стійкості і незламності 
народу, який провадить одвічну боротьбу за свою свободу.

9. Звичними і злободенними стали для українців висловлення тако-
го типу: дати відсіч ворогові, повномасштабне російське вторгнення, 
москаль-невдаха, російські загарбники, гуманні умови поводження. 

Війна засвідчила, що навіть у криваві і жорстокі часи, коли людина 
перебуває у межовій ситуації, мова живе і мовці – з допомогою мови 
– виявляють свої емоції, почуття, настрої, передають/фіксують свій 
внутрішній стан, засвідчують інтелект, креативну здатність сприймати і 
транслювати інформацію. Це відображається найперше на лексичному 
рівні – у словниковому складі мови як найчутливішому до суспільних 
змін.
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Відповідно до того, якими настроями, почуттями, проблемами живе 
суспільство, так само активізуються у свідомості та щоденному словов-
житку різнорівневі мовні одиниці. Для сучасного періоду життєдіяльності 
українського народу характерне усвідомлення як домінантного, визна-
чального поняття війна і всього, що корелює з ним: воїн, захисник, за-
хисник України, боєць, захист України.

Мова – засіб єднання, засіб вираження загальнолюдських, загально-
національних цінностей і настроїв, переживань, почуттів, переконань. І 
оприявнення в ній нових для суспільства явищ є тому найкращим під-
тверженнням. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ  
КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ  
З ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ

У методичній літературі є численні визначення іншомовної комуніка-
тивної компетенції. Під іншомовною комунікативною компетенцією ро-
зуміють сукупність іншомовних знань, умінь і навичок, необхідних для 
здійснення комунікації іноземною мовою. У будь-якій, технічній сфері 
іншомовна комунікативна компетенція стає невід’ємною частиною про-
фесійної комунікації. Ефективність діяльності фахівця, інженера-буді-
вельника залежить від мистецтва його спілкування з клієнтом, від рівня 
сформованої комунікативної компетенції. 

Під іншомовною професійною комунікативною компетенцією розумі-
ється здатність майбутнього випускника  ЗВО діяти в режимі вторинної 
мовної особистості у професійно спрямованій ситуації спілкування з фа-
хівцями інших країн, готовність до здійснення міжкультурної професійної 
взаємодії в полікультурному просторі в умовах міжнародної мобільності 
та інтеграції. Іншомовна професійна комунікативна компетенція містить 
ряд компонентів, таких як: усне та письмове іншомовне спілкування, ді-
алог, монолог, породження та сприйняття тексту; знання та дотримання 
традицій, ритуалу, етикету; міжкультурне спілкування; ділове листуван-
ня; діловодство, вирішення низки комунікативних завдань, готовність 
до спілкування в різних комунікативних ситуаціях, уміння розпочинати, 
спрямовувати, контролювати, регулювати комунікативний процес. Вирі-
шення проблеми розвитку спеціальних умінь, які пов’язані з оволодін-
ням основами спілкування ще у ЗВО, є необхідною умовою підвищення 
якості професійної підготовки будь-якого фахівця, інженера-будівельни-
ка та збільшує шанси на зростання як керівника в майбутньому. Сфор-
мованість умінь спілкування в цій професійній сфері стає основою для 
успішного застосування випускниками ЗВО своїх здібностей та творчих 
сил. Успішність формування комунікативної компетентності майбутніх 
спеціалістів може бути досягнута під час вирішення наступних необхід-
них завдань:

 1) формування мотиваційно-ціннісного ставлення до комунікації; 
2) формування системи знань про основні функції та стратегії мовної 
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комунікації, комунікативної діяльності; 
3) розвиток комунікативних компетенцій.
Специфіка компетенції як певного типу професійної готовності по-

лягає в тому, що вона переважно відбувається в ситуаціях реального 
вирішення професійних проблем. У зв’язку з цим більшого поширення 
набуває метод конкретних ситуацій, тобто метод кейсів, або кейс-техно-
логія (від англ. Сase – випадок, ситуація). Метод кейсів – метод актив-
ного проблемно-ситуаційного аналізу, що базується на навчанні шляхом 
вирішення конкретних завдань-ситуацій [1]. Мета цього методу – спіль-
ними зусиллями групи учнів проаналізувати ситуацію та знайти прак-
тичне найбільш оптимальне рішення. Здобувачам вищої освіти пропо-
нується осмислити ситуації професійної діяльності, що передбачають 
необхідність вирішення проблеми. Тим, хто навчається, пропонується 
осмислити ситуації професійної діяльності, які передбачають необхід-
ність вирішення проблеми. У процесі вирішення конкретної проблеми 
здобувачі освіти використовують весь необхідний комплекс засвоєних 
знань і вмінь. Кейс-метод сприяє розвитку у здобувачів освіти вміння 
вислуховувати та враховувати альтернативну точку зору, аргументовано 
висловлювати свою, переконувати оточуючих, представляти перед гру-
пою свій варіант вирішення проблеми, обговорювати способи вирішен-
ня проблеми у групі, брати участь у дискусії, а також виробити свій стиль 
мислення та поведінки. Реалізація методу кейсів на практиці пов’язана 
з втіленням низки принципів, кожен з яких має значення у формуванні 
комунікативних компетенцій у студентів ЗВО у сфері будівництва:

 – принцип співробітництва, що передбачає взаємодію, обмін інфор-
мацією, обговорення та прийняття колективного рішення; 

– принцип усунення ролі викладача з трансляції знань до організації 
процесу їх добування, спільного конструювання знань; 

– принцип творчості, який передбачає перетворення кейсу та заняття 
з його застосуванням на індивідуальний творчий процес, сприяє фор-
муванню індивідуального стилю професійної діяльності та спілкування; 

– принцип прагматизму, що орієнтує визначення можливостей кейсу, 
з погляду формування навичок аналізу професійної ситуації та виро-
блення моделей поведінки в ній, зокрема моделей професійного спіл-
кування [3].

Вирішення кейсів рекомендується проводити в 5 етапів: 
І етап – знайомство з ситуацією, її особливостями; 
ІІ етап – виділення основної проблеми (основних проблем), виділен-

ня чинників і персоналій, які можуть реально впливати; 
ІІІ етап – пропозиція концепцій або «мозковий штурм»; 
ІV етап – аналіз наслідків ухвалення того або іншого рішення; 
V етап – вирішення кейсу – пропозиція одного або декількох варіантів 

(послідовності дій), вказівка на можливе виникнення проблем, механіз-
ми їх запобігання та рішення. Проте добре підготовленого кейсу замало 
для ефективного проведення заняття. Для цього необхідно ще підготу-
вати методичне забезпечення, як для самостійної роботи учнів, так і для 
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проведення самого заняття [ 4, с. 275].
Застосування викладачем кейс-методу для навчання майбутніх ква-

ліфікованих робітників з одного боку стимулює індивідуальну активність 
учнів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» 
і невпевнених у собі учнів, забезпечує високу ефективність навчання і 
розвитку майбутніх фахівців, формує певні особистісні якості і компе-
тенції, а з другого дає можливість самому викладачу самовдосконалю-
ватись, по-іншому мислити й діяти та оновлювати власний творчий по-
тенціал [2, c. 98].

Таким чином, використання case-технології та актуалізація вже набу-
тих знань і вмінь на заняттях з іноземної мови при вирішенні поставле-
ної проблеми є ефективними методами розвитку професійної комуніка-
тивної компетенції англійською мовою, що сприяє готовності здобувачів 
освіти застосовувати англійську мову як засіб комунікації у своїй майбут-
ній кар’єрі як спеціаліста у сфері будівництва. 
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ВІЙНА ЯК ФОРМА МАНІФЕСТАЦІЇ NUMEN

Війна є найжахливішим способом вирішення конфліктів, який ви-
найшли люди за всю історію свого існування. Попри сторіччя пошуків 
концепцій ідеального суспільства, постійний прогрес у сферах, заклика-
них покращити життя на Землі (медицині, освіті, сільському господарстві 
і т.д.), позбавити проблеми дефіциту, необхідності конкурувати за жит-
тєво важливі ресурси, лишаються фактори, що, тим не менш, продов-
жують провокувати цивілізовану людину на архаїчні способи поведінки. 

Чи не найдавнішим та «найефективнішим» способом лишити свого 
«візаві» аргументів є його фактичне знищення. Зі збільшенням чисель-
ності та щільності населення (саме це, на думку Ж. Бодрійара є безпосе-
редньою причиною жорстокості та насилля, оскільки у натовпі людське 
Я анулюється, а далі – руйнується й сама соціальність [1]) зростали й 
масштаби таких «поєдинків», у яких жертвами ставали спочатку сотні, 
потім тисячі, згодом мільйони людей. Досить згадати лише найбільші 
битви Першої та Другої Світових війн. 

Сьогодні існує й загроза ядерної війни, результатом якої може ста-
ти смерть людства в цілому. Але, нажаль, пам’ять людей ХXI сторіччя 
звикла до «статистики смерті», сприймаючи як трагедію лише власну 
кінечність. 

То що змушує сучасну людину, яка володіє безмежним арсеналом 
можливостей домовлятися (від розвиненої здатності у спілкуванні до 
дипломатії та економічних засобів впливу) вдаватися до первісних спо-
собів подолання суперечностей? 

На нашу думку, причина постійного прагнення до агресивного ви-
рішення непорозумінь (на усіх рівнях, від міжособистісного до міжна-
родного) прихована у людській підсвідомості, для якої не існує жодних 
морально-етичних табу, жодні суспільні норми, а людські цінності, що 
карбувалися віками, не здатні обмежити її ірраціональну, стихійну міць. 
Цей феномен був описаний Р. Отто та визначений як «Numen» [2]. 

Нумінозність має вітальну природу, є надзвичайно могутньою і здат-
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на трансформувати змісти свідомості. Нумен – це вроджена психічна 
даністю, яке не редукується до будь-якого духовного явища, не може 
бути описана та «схоплена» у понятті. Вона є абсолютно позарозумо-
вою, невербальною, асоціальною, інтимною і глибоко індивідуалістич-
ною, а тому не піддається жодним обмеженням, що стосуються раціо-
нальних змістів. 

 На рівні досвіду нумінозне сприймається як переживання гами по-
чуттів від mysterium tremendum до mysterium fascinans [2, с. 64]. Це по-
чуття, як і будь-яке інше, звісно, є суб’єктивним. Нумінозне є феномен 
психічного й у тому розумінні, що, на наш погляд, воно виявляє глибину 
психічного шляхом її естетичної доступності, в безпосередності пережи-
вання. Можливо, проблема психічного сконцентрована в природі нумі-
нозного. 

Осмислення феноменології нумінозного значно активізувалося у ХХ 
століття, після найзначніших світових воєнних конфліктів, що не є ви-
падковим. Його аналітиці приділено значну увагу у роботах Ф. Ніцше [3], 
З. Фройда [4], К. Г. Юнга [5], П. Бішопа [6] та ін. 

Цей стан «первісної» жорстокості сучасної людини є, на думку ав-
тора, маніфестацією сили numen. Сторіччя еволюції людського Я ніве-
льовані і «тварність» (термін з феноменології Р. Отто) виринає з глибин 
підсвідомості, проступаючи крізь обриси цивілізованої оболонки. 

Результатом трансформаційних процесів, що відбуваються під зна-
ком numen є бажання до руйнування, а  війна – його форма, яка є чи-
стою фікцією, чистим діянням, позбавленим будь-якого сенсу. 
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КОМАНДНА ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ  
ІНСТРУМЕНТ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІЛОСОФІЯ НАУКИ»

Важливою умовою ефективного засвоєння здобувачами навчального 
матеріалу дисципліни та розвитку у них інноваційного, критичного, неша-
блонного мислення є застосування у процесі вивчення дисципліни актив-
них методів навчання. 

Активні методи навчання – це методи, які грунтуються на діалозі, сти-
мулюють пізнавальну діяльність здобувачів, оскільки передбачають віль-
ний обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми і характе-
ризуються високим рівнем активності тих, хто навчається [1, с.59].

Одним із активних методів навчання, що застосовуються під час про-
ведення практичних занять із навчальної дисципліни «Філософія науки» 
є командна ділова гра. Даний метод, зокрема, доцільно застосовувати 
при викладанні теми «Наука як соціокультурний феномен. Предмет та 
завдання філософії науки». Після розгляду сутності науки як системи, її 
функцій у житті суспільства та обгрунтування висновку про роль науки 
як «локомотиву» суспільного прогресу, здобувачам варто запропонувати 
взяти участь у командній діловій грі на ТЕМУ: «Об’єктивні та суб’єктивні 
чинники ефективного розвитку науки в сучасному суспільстві».

МЕТА командної ділової гри: З’ясувати суб’єктивні та об’єктивні чин-
ники ефективного розвитку науки в сучасному суспільстві з визначенням 
превалюючих серед них.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ командної ділової гри: передбачає 4 етапи.
Перший етап проведення ділової гри - поділ здобувачів на три коман-

ди (групи) по 10-15 осіб та визначення модератора гри з числа здобувачів.
Перша команда має з’ясувати, які існують об’єктивні чинники успіш-

ного розвитку науки в сучасному суспільстві. Друга група має відшукати 
відповідь на запитання: які риси мають бути притаманними науковцю? 
Інакше кажучи, - з’ясувати суб’єктивні чинники успішного розвитку науки, 
ефективного наукового розвитку. Перед третьою командою здобувачів 
стоїть більш ширше завдання, а саме: відшукати відповідь на запитання, 
які існують об’єктивні чинники успішного розвитку науки в сучасному су-
спільстві та які риси мають бути притаманними науковцю? 

Варто зауважити, що поділ здобувачів на команди (групи) може відбу-
ватися як під керівництвом викладача, так і за їх індивідуальним бажан-
ням. Модератор гри визначається викладачем. Зазвичай, функція моде-
ратора покладається на найбільш активного та підготовленого здобувача, 
який демонструє глибокі знання навчального матеріалу, зацікавленість у 
предметі обговорення, вміння висловлювати та аргументувати власну 
точку зору, комунікувати з колегами  тощо. Передбачається, що модера-
тор не стає членом жодної із команд, але є  учасником ділової гри.
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На другому етапі у командах відбувається обговорення суті поставле-
ного питання та випрацювання спільної точки зору з приводу нього. Здо-
бувачі у формі тез формують перелік відповідей і визначають представ-
ника групи, що буде репрезентувати її позицію.

Третій етап проведення командної ділової гри – почергова презентація 
представниками трьох команд їхніх відповідей на поставлені перед ними 
запитання. 

На завершальному, четвертому, етапі ділової гри модератор, за під-
сумками представлення переліку відповідей на запитання від груп (ко-
манд), виокремлює ті з них, які співпали, озвучуючи їх аудиторії. Таким чи-
ном визначається домінуюча думка аудиторії здобувачів з приводу теми 
ділової гри, яка багато в чому є дискусійною та неоднозначною.

Приклади таблиць з відповідями учасників трьох команд (груп): 

Рис. 1. Табл. 1 Результати обговорення в команді (групі) 1 
Джерело: розроблено автором

Рис. 2. Табл. 2 Результати обговорення в команді (групі) 2 
Джерело: розроблено автором
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Рис. 3. Табл. 2 Результати обговорення в команді (групі) 3 
Джерело: розроблено автором

Приклад таблиці з позиціями, що співпали (формується модератором 
ділової гри на основі аналізу даних, представлених командами 1,2,3):

Рис. 4. Превалюючі результати командної ділової гри 
Джерело: розроблено автором
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ОЦІНЮВАННЯ роботи учасників командної ділової гри: бали за робо-
ту учасників команд (груп) визначаються шляхом їх взаємооцінювання, 
роботу модератора гри оцінює викладач.

Робота в  команді з 10-15 гравців дозволяє їм за відносно короткий 
проміжок часу навчитися при обговоренні проблемного питання коректно-
му ставленню один до одного, толерантності до чужої думки, сформувати 
«командний дух», виокремити лідера своєї групи, посилити міжособистіс-
ну комунікацію, краще засвоїти навчальний матеріал та удосконалити 
практичні навики по використанню новітніх ІТ-технологій.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе иссле-
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ЦІЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ

На сьогодні країна потерпає від терористичних дій з боку сусідньої 
держави, в Україні введено та діє воєнний стан. Наслідком його вве-
дення є те, що чинне законодавство зазнало певних змін. Зокрема, на 
період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися кон-
ституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 
30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимча-
сові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та 
обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та 
здійснення заходів правового режиму воєнного стану [1].

Розглянемо цілі, які переслідує введення в Україні воєнного стану. 
Законом України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан 
– це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих 
її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки дер-
жавній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає 
надання відповідним органам державної влади, військовому команду-
ванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядуван-
ня повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної 
агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небез-
пеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а та-
кож тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і 
свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних 
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [2]. Таким чином, законодав-
чо визначені такі цілі воєнного стану, які вочевидь мають оперативний 
негайний характер, а саме: відвернення загрози, відсіч збройної агресії 
та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки дер-
жавній незалежності України, її територіальної цілісності. Обмеження 
прав і свобод людини і громадянина при цьому виступає певним стро-
ковим засобом виконання поставлених завдань і не є безпосередньою 
метою введення воєнного стану. 

При цьому Конституція України передбачає неможливість обмежен-
ня визначеного кола конституційних прав та свобод громадян: рівність 
конституційних прав і свобод та рівність перед законом (стаття 24); за-
борона позбавлення громадянства і права змінити громадянство (стаття 
25); невід’ємне право на життя (стаття 27); право на повагу до гідності 
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людини (стаття 28); право громадян на свободу та особисту недоторкан-
ність (стаття 29); право направляти індивідуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів 
(стаття 40); право на житло (стаття 47); рівні права і обов’язки подружжя 
у шлюбі та сім’ї; рівні права дітей (статті 51, 52); право на судовий за-
хист (стаття 55); право на відшкодування за рахунок держави чи органів 
місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб 
при здійсненні ними своїх повноважень (стаття 56); право знати свої 
права і обов’язки (стаття 57); незворотність дії в часі законів та інших 
нормативно-правових актів (стаття 58); право на професійну правничу 
допомогу (стаття 59); право не виконувати явно злочинні розпоряджен-
ня чи накази (стаття 60); право не бути двічі притягненим до юридичної 
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (стаття 
61); презумпція невинуватості (стаття 62); право не давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких 
визначається законом (стаття 63) [3]. Перелічені права мають базовий 
непорушний характер за будь-яких умов. Тобто, введення воєнного ста-
ну не має за мету порушення базових прав та свобод людини та грома-
дянина, при цьому обмеження інших конституційних прав та свобод є 
вимушеним заходом тимчасового характеру, спрямований на забезпе-
чення виконання необхідних заходів, перелік яких визначено законом 
для реалізації цілей: відвернення загрози збройної агресії, її відсіч, за-
безпечення національної безпеки та територіальної цілісності держави.

Разом із цим, керуючись базовими правами та свободами людини та 
громадянина, здійснюються кроки, спрямовані на відновлення нормаль-
ного стану життєзабезпечення суспільства.

Слід зазначити, що головною метою трансформації чинного законо-
давства як реакції на агресію держави-терориста є її припинення, лікві-
дація негативних наслідків та попередження можливої агресії в майбут-
ньому. У більш розширеному вигляді, до цілей трансформації чинного 
законодавства у зв’язку  з веденням воєнного стану доцільно віднести: 
по-перше, мобілізацію необхідних ресурсів (фінансових, воєнних, люд-
ських тощо); по-друге, усунення загрози життю та здоров’ю громадян, 
інфраструктурі держави, майновим інтересам фізичних та юридичних 
осіб на території України; по-третє, зменшення та відновлення заподія-
ної війною шкоди, а також здійснення заходів, спрямованих на недопу-
щення такої агресії в майбутньому. Разом із цим представляється більш 
детально сформулювати цілі та засоби досягнення відновлення пошко-
дженого в результаті військової агресії житла та іншого нерухомого та 
рухомого майна як громадян, так і юридичних осіб, що сприятиме по-
кращенню соціально-економічної ситуації в державі. Зокрема необхідно 
визначити джерела фінансування відшкодування матеріальної шкодита 
відповідальних суб’єктів, механізм оцінки обсягу пошкоджень, суб’єктів 
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та порядок безпосередньої відбудови пошкодженого нерухомого майна, 
виплати компенсації за пошкоджене майно, строки такого відшкодуван-
ня тощо. 
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ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНА 
СТАДІЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Виконавче провадження – важлива стадія на шляху відновлення пору-
шених прав та свобод особи. Для здійснення цього процесу у державах 
діють спеціальні служби, на які покладено примусове виконання рішень 
судів. Кожна країна має своє виконавче провадження, по-різному сфор-
мовані інституції примусового виконання, вони мають визначені законом 
повноваження. Право будь-якої держави відповідає тим правовим тради-
ціям та особливостям соціально-економічного та політичного життя су-
спільства, котрі склались на певному етапі його розвитку. Тому і виконав-
че провадження кожної країни має свої особливості.

Враховуючи характерні ознаки та форми перерозподілу владних по-
вноважень у сфері примусового виконання рішень, доцільно виокремити 
централізовані та децентралізовані системи виконавчого провадження. 
В.О. Селезньов для централізованої системи виконавчого провадження 
виокремлює такі елементи: наявність єдиного державного органу приму-
сового виконання; наявність механізму правового регулювання процесу 
виконання судових актів та актів інших органів. Серед країн з централізо-
ваною системою виконавчого провадження можна виокремити: Україну, 
Республіку Вірменію, Швецію, Фінляндію, Іспанію, Данію та інші. Як зазна-
чає П.В. Макушев, за централізованої системи примусового виконання 
створюється самостійно організаційний орган, уповноважений у сфері 
примусового виконання, із вертикально-інтегрованою системою управ-
ління, яка, як правило, відрізняється складністю та багаторівневістю. 
Зазвичай, функції з примусового виконання покладаються на посадових 
осіб, котрі працюють у органах судової влади. Вони є посадовими особа-
ми судової або виконавчої влади при органах юстиції. Для децентралізо-
ваної системи характерне навпаки делегування державою повноважень 
щодо виконавчого провадження недержавним організаціям та приватним 
особам. Такі системи функціонують, наприклад, в США, Канаді, Франції, 
Німеччині та деяких інших державах [1, с. 109].

Україні на сучасному етапі примусове виконання рішень юрисдикцій-
них органів є виключною компетенцією Державної виконавчої служби 
України, яка є центральним органом виконавчої влади та діє в системі 
Міністерства юстиції України. Державні виконавці в Україні, які реалізують 
повноваження з примусового виконання рішень, на сьогодні є державни-
ми службовцями. Аналіз поточної ситуації з примусовим виконанням су-
дових рішень Державною виконавчою службою України наводить на не-
втішні висновки. Так, на початок 2015 р. в органах Державної виконавчої 
служби України залишаються невиконаними майже три мільйони вико-
навчих документів. Рівень виконання судових рішень упродовж останніх 8 
років не перевищує третини [2, с.624].
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Ефективність діяльності державної виконавчої служби, на яку держа-
ва поклала обов’язок примусового виконання рішень, нині викликає ряд 
нарікань, причиною яких є низька результативність роботи по виконанню 
рішень. На це впливають як суб’єктивні, так і об’єктивні фактори. Серед 
останніх є, безумовно, недосконалість законодавства про виконавче про-
вадження, його надмірна розгалуженість, численні прогалини та колізії. 
Окрім того, виконання судового рішення є невід’ємним елементом права 
на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, для цілей якої виконання рішення, ух-
валеного будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина су-
дового розгляду. Метою законопроектів є запровадження в Україні змі-
шаної системи виконання рішень, зокрема, шляхом модернізації органів 
державної виконавчої служби, а також уведення інституту приватних ви-
конавців. Таким чином, можна стверджувати, що відмова України від цен-
тралізованої системи виконавчого провадження вже спровокувала низку 
обговорень як між звичайними громадянами, так між практикуючими юри-
стами [3, с. 25].

Зацікавлює позиція українських правознавців Центру політико-пра-
вових реформ, з якою варто погодитися: запровадження інституту при-
ватних виконавців в Україні є однією з дієвих ідей реформування вико-
навчої системи. Для цього необхідно ухвалити новий Закон України «Про 
приватну виконавчу діяльність», який разом із чинними Законом України 
«Про державну виконавчу службу» та Законом України «Про виконавче 
провадження» буде регулювати питання примусового виконання [4].

Таким чином, виконавче провадження – це процесуальна форма, яка 
ґарантує примусову реалізацію рішень суду й інших юрисдикційних орга-
нів, реалізацію підтвердження ними прав та обов’язків суб’єктів матері-
альних правовідносин. Якість примусового виконання рішень висвітлює 
рівень дієвості механізму правового регулювання в країні, оскільки від 
неї безпосередньо залежить виховання громадян у дусі поваги до закону 
та юридична цінність самих державних рішень.  Запорукою формування 
нового та дієвого механізму виконання судових рішень та рішень інших 
органів є прозора та ефективна організація органів та осіб, які здійсню-
ватимуть їх примусове виконання. Керуючись наведеною вище інфор-
мацією, як в державній системі виконавчого провадження, так і в комбі-
нованій присутня монополія держави, щодо повноважень у виконавчому 
провадженні. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
УВКБ ООН В УКРАЇНІ 

Драматичні події 2022 року змусили мільйони українських сімей по-
кинути свої домівки. Кількість українських біженців, що знайшли прихи-
сток закордоном, наближається до 7 мільйонів осіб, а ще 8 мільйонів 
вважаються внутрішньо переміщеними особами (надалі – ВПО), про що 
свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
(надалі – УВКБ ООН, Управління) [1]. Тож в рамках цього дослідження 
розглянемо гуманітарну складову в діяльності УВКБ ООН на прикладі 
допомоги ВПО.

Напочатку зазначимо, що ефективність ООН в контексті її головної 
задачі – підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки – ви-
кликає багато запитань. Прийшовши на заміну Ліги Націй, якій так і не 
вдалося вберегти людство від Другої світової війни, ООН також акцен-
тувала увагу на необхідності позбавити майбутні покоління лиха війни, 
про що вказано у її Статуті [2]. Однак існуючі механізми забезпечення 
миру не є дієвими. Доречно навести приклад права вето в Раді Безпеки 
ООН, коли Рада Безпеки, на яку ст. 24 Статуту ООН покладена головна 
відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки шляхом 
швидкого та ефективного реагування на прояви агресії, де-факто надає 
можливості агресору уникати відповідальності. Науковці констатують, 
що ООН іноді має більший успіх радше у гуманітарній діяльності, ніж у 
політичній [3, с. 10]. Таким чином, ми сфокусуємося на гуманітарній ді-
яльності ООН, при цьому не заперечуючи суттєві недоліки в безпековій 
архітектурі Організації.

Гуманітарна діяльність – це діяльність з надання гуманітарної до-
помоги в кризових ситуаціях, які виникають під час природних та тех-
ногенних катастроф, масових заворушень, воєнних конфліктів тощо. В 
сучасному світі головним джерелом екстреної гуманітарної допомоги є 
ООН, яка забезпечує взаємодію гуманітарних співтовариств та керівни-
цтва держав з надання захисту постраждалому населенню [4, с. 26]. 
Спектр гуманітарних цілей ООН доволі ґрунтовно висвітлюється у «Ці-
лях сталого розвитку», що містяться у Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН від 25.09.2015 р. №70/1. Зокрема, зусилля Організації спрямовані 
на подолання бідності, викорінення голоду, забезпечення продовольчої 
безпеки та покращення харчування, забезпечення здорового способу 
життя та добробуту людей будь-якого віку, сприяння розбудові миро-
любного суспільства [5]. Саме з цими загрозами зіштовхнулися українці, 
які внаслідок війни залишились без власного житла та роботи, шукаючи 
прихистку у відносно безпечніших регіонах нашої країни.
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Такі спеціалізовані установи ООН як ФАО, ЮНІСЕФ, ВООЗ, ПРООН, 
ЮНЕП та Верховний комісар ООН у справах біженців наділені повнова-
женнями в сфері надання гуманітарної допомоги. Основним напрямом 
діяльності цих організацій не є гуманітарна допомога, проте вони мо-
жуть мати у своїй структурі підрозділи, що займаються виключно нею, 
або ж у випадках значних гуманітарних криз можуть долучатися до гу-
манітарних операцій [6]. Наразі до зазначеного переліку можна додати й 
МОМ – у 2016 році долучилася до системи ООН в якості Агентства ООН 
з питань міграції.

Ми ж зупинимось на діяльності УВКБ ООН. Правовою основою спів-
робітництва України з УВКБ ООН є Статут УВКБ ООН від 14.12.1950 р., 
Конвенція про статус біженців від 28.07.1951 р., Протокол щодо статусу 
біженців від 31.01.1967 р., Угода між Урядом України та ООН про засну-
вання Представництва ООН від 06.10.1992 р., Угода між Урядом України 
та УВКБ ООН від 23.09.1996 р., а також Протокол про доповнення п. 2 
ст. 4 Угоди між Урядом України та УВКБ ООН від 23.09.1998 р. [7, с. 220]. 
Що стосується регламентації статусу ВПО, то за дорученням Генераль-
ної Асамблеї ООН та Комісії з прав людини у 1998 році були розробле-
ні «Керівні принципи з питань про переміщення осіб всередині країни», 
які підтвердили і доповнили існуючі норми міжнародного права в галузі 
прав людини та міжнародного гуманітарного права, що стосуються да-
ної категорії осіб [8, с. 20]. Хоча Керівні принципи не є юридично обов’яз-
ковими, їх зміст було використано у подальших міжнародно-правових 
актах ООН – наприклад, у резолюції Ради Безпеки ООН 1716 (2006), 
прийнятої 13.10.2006 р. з питань врегулювання грузино-абхазького кон-
флікту. На основі Керівних принципів було прийнято Конвенцію Афри-
канського союзу про захист і допомогу внутрішньо переміщеним особам 
в Африці 2009 р. (Кампальська конвенція).

Згідно з Керівними принципами ВПО є особи або групи осіб, яких 
змусили рятуватися втечею або яких змусили залишити свої домівки 
чи місця звичайного проживання в результаті або з метою уникнення 
наслідків воєнного конфлікту, масового насильства, порушень прав лю-
дини, стихійного чи викликаного людською діяльністю лиха, які не пере-
тинали міжнародно визнаних державних кордонів.

В рамках національного законодавства відповідне визначення ВПО 
міститься у ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» та розповсюджується як на громадян 
України, так і на іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на 
території України на законних підставах та мають право на постійне про-
живання в Україні [9].

З 2014 року УВКБ ООН було змушено суттєво переорієнтувати свою 
роботу в Україні. Окрім діяльності у сфері захисту біженців та осіб без 
громадянства, попередження безгромадянства, увага Управління також 
була привернута до сфери захисту ВПО. Це яскраво ілюструє звіт за 
2021 рік, в якому Управління вказує кількісні показники осіб під своєю 
опікою: 2310 біженців, 2621 шукач притулку, 35875 осіб без громадян-
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ства, а також 734 тисячі ВПО [10]. Однак розгортання повномасштабної 
війни у 2022 році змусило УВКБ ООН ще раз примножити свої зусилля.

Оскільки гуманітарна допомога УВКБ ООН має на меті доповнюва-
ти діяльність українського уряду, то дане питання було врегульоване 
Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 р. № 445 «Про 
реалізацію спільного з Управлінням Верховного комісара ООН у спра-
вах біженців проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки 
внутрішньо переміщених осіб» [11]. Відповідно до неї Міністерство соці-
альної політики формує і передає УВКБ ООН перелік ВПО взаємоузго-
джених вразливих категорій, а Управління здійснює виплату допомоги 
в розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць – протягом не 
менше ніж 3 місяців. Детальні умови реалізації проекту визначаються 
Меморандумом про співпрацю між УВКБ ООН та Міністерством соціаль-
ної політики, в якому пріоритетною категорією для надання підтримки 
визначені ВПО з числа осіб, які одержують пенсію у розмірі до 3 тисяч 
гривень. 

Відомо, що меморандуми були підписані й з іншими міністерствами: 
Міністерством розвитку громад і територій України, Міністерством з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Як коорди-
натор кластеру з питань житла, УВКБ ООН сприятиме, зокрема, про-
веденню ремонту пошкоджених будинків та реконструкції колективних 
центрів. 

Згадані кластери заслуговують на окрему увагу. Система ООН скла-
дається із великої кількості спеціалізованих установ, агенцій, багато з 
яких залишаються доволі автономними, зберігаючи при цьому свою ор-
ганізаційну структуру [6, 20]. З метою вирішення проблеми координації у 
гуманітарних операціях був розроблений кластерний підхід, який впер-
ше був успішно застосований у 2005 р. після землетрусу в Пакистані. 
Наразі УВКБ ООН діє як частина міжвідомчої гуманітарної допомоги та 
керує 3 кластерами – з питань захисту (маючи 75 партнерів), житла і 
непродовольчої допомоги (25 партнерів) та з координації та управління 
таборами (9 партнерів). Наприкінці квітня Управління зазначало, що вже 
організувало 16 гуманітарних конвоїв (як від УВКБ ООН, так і міжвідом-
чих), які доставили допомогу 53 тисячам осіб у постраждалі райони [14].

Таким чином, події останніх років змусили УВКБ ООН поширити свою 
діяльність в Україні на ВПО. Більше того, Управління розвиває ефектив-
ну співпрацю з українською владою, ставлячи за мету надання захисту 
та додаткової допомоги найвразливішим категоріям ВПО. 
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ПРАВОЗНАЧУЩА ДИСТАНЦІЙНА ДІЯ:  
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ

За способом здійснення у просторі необхідно розрізнювати контактні 
дії і дистанційні (безконтактні) дії, котрі стають правозначущими діями у 
випадку, коли гіпотеза норми права передбачає відповідну дію як юри-
дичний факт (такого роду конкретна дія може бути предметом «правової 
кваліфікації» для вирішення питання про її «правові наслідки» – пози-
тивні, негативні).

Контактна дія (далі – КД) – це дія, що здійснюється у спосіб, який по-
требує фізичного дотику суб’єкта дії та її об’єкта (суб’єкта) впливу (вза-
ємовпливу). Натомість дистанційна дія (далі – ДД) – це дія, що здійсню-
ється у спосіб, який уможливлює певну (істотну, неістотну) віддаленість 
у просторі суб’єкта дії та її об’єкта (суб’єкта) впливу (взаємовпливу).

У першому наближенні, прикладом, який демонструє особливість 
природи  КД і ДД, може стати порівняння аналогічних за спрямованістю 
дій, котрі за способом здійснення у просторі вже мають позиціонуватись 
як КД і ДД. Так, приміром, управління телевізором може бути: а) ручним; 
б) дистанційним (використовується «пульт дистанційного керування 
для телевізора»). Зазначене «ручне управління» є КД, оскільки потре-
бує відповідного фізичного дотику з ним, натискання, приміром, на ті 
чи інші кнопки, розташовані на його корпусі. Тоді як при «дистанційно-
му управлінні» вже використовується «пульт дистанційного керування 
для телевізора». Іншим прикладом, котрий демонструє як аналогічні за 
певними критеріями дії можуть мати характер контактних або дистан-
ційних (безконтактних) може бути «розмінування», серед видів якого 
розрізнюють: «ручне розмінування» і «дистанційне розмінування», коли 
використовують «робототехнічні засоби» або «машини дистанційного 
розмінування».

Головну особливість КД відображає поняття фізичний дотик. КД при-
пускає, внаслідок відповідної «тілорухової активності» суб’єкта дії, існу-
вання в системах «суб’єкт дії – об’єкт впливу дії», «суб’єкт дії – суб’єкт 
впливу дії» такого явища як фізичний дотик елементів даних систем. У 
словосполученні «контактна дія» термін «контакт» (від лат. сontactus – 
дотик) означає (в  «матеріально-предметному» розумінні даного слова) 
«стикання, дотик» [1, с. 324]. 

Окрім того, доцільно додати, що контактна дія – це фізична дія в її 
вузькому розумінні, тобто це тілорухова активність поза меж якої зна-
ходиться «голосова активність» («мовна поведінка» як «мовноголосова 
активність»), котра як природне явище невіддільна від «голосового апа-
рату» тіла людини. Прикладом тієї чи іншої конкретної КД може «хапан-
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ня за одяг, насильницьке утримання за руки» як «дрібне хуліганство», 
здійснення «кишенькової крадіжки», використання технології Singl Touch 
або Multi Touch і відповідного «сенсорного екрана» («touch screen»), 
приміром, телефона. 

 У свою чергу практична життєдіяльність сучасної людини де-
монструє силу силенну безконтактних дій, тобто ДД. Приклади таких дій: 
догляд людини, використовуючи «арочний» або «ручний» металошукач 
(методика їх використання припускає відсутність торкання частин тіла, 
одягу людини як об’єкта догляду); безконтактна купівля товару через 
«віртуальний магазин», скануючи за допомогою смартфону зображений 
на вітрині (настінному екрані) QR-код (при скануванні коду продукт до-
дається в кошик в мобільному додатку магазину, потім доставляється до 
оселі покупця). 

Основні ознаки ДД: а) «інструментальна» ознака – особливий спосіб 
реалізації дії; б) «просторова» ознака – віддаленість у просторі («фі-
зичному просторі») суб’єкта дії щодо певного об’єкта (суб’єкта). Основні 
поняття, котрі відображають особливість ДД і мають використовуватись 
при формулюванні її дефініції: «спосіб дії», «віддаленість (істотна, неіс-
тотна) у просторі», «суб’єкт дії», «об’єкт (суб’єкт) впливу (взаємовпли-
ву)». 

 «Спосіб дії» – інструментальне поняття, котре дає відповідь на пи-
тання: «Як, яким чином здійснюється дія?». «Спосіб дії» (способом є 
«те, що служить знаряддям, засобом і т. ін. у якій-небудь справі, дії» [2, 
с. 1179] припускає використання «суб’єктом дії» того чи іншого «знаряд-
дя (засобу)», котрі дозволяють йому впливати на відповідний об’єкт (ін-
шого суб’єкта), незважаючи на істотну віддаленість їх місцезнаходження 
відносно одне одного. Відповідні «знаряддя (засоби)» є тим, що опо-
середковує вплив суб’єкта на об’єкт, надає можливість такого впливу, 
незважаючи на їх віддаленість. Функцію «знаряддя (засобу)» виконують 
різного роду технічні засоби, якими, зокрема, є «комп’ютери» як пев-
ні «технічні системи» або робототехнічні засоби («засоби робототехні-
ки», «робототехнічні системи») – «неавтономні», «автономні» (техніка з 
технологією штучного інтелекту). Прикладом ДД як дії з використанням 
технічних засобів може бути: дія як прояв «дистанційного керування з 
мовним зв’язком по телефону» («Санітарні норми виробничого шуму, 
ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99», п. 5.1.); дія, коли застосо-
вуються «спеціальні технічні засоби для негласного отримання (зміни, 
знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та пере-
дачі» [3]; активація «радіопідривачем» вибухового пристрою, «керова-
ного радіоканалом».

«Суб’єктом дії» (правомірної, протиправної) є суб’єкт, розуміння яко-
го охоплюється поняттям «правосуб’єктність». «Об’єкт (суб’єкт) впливу 
(взаємовпливу)» – словосполучення, що припускає: ДД може має місце 
як в межах «суб’єкт – об’єктних» відносин, так і в межах «суб’єкт – суб’єк-
тних» відносин. Об’єкт впливу (взаємовпливу) у даному контексті ро-
зуміється як певна частина дійсності (елемент об’єктивної реальності), 
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що має предметну вираженість і ціннісні властивості для суспільства, 
є певною цінністю (соціально-правовим «благом»), тобто таким об’єк-
том може бути «власність», «здоров’я людини», «річ» тощо. Відповідні 
об’єкти є об’єктами права (правовідносин). Суб’єкт впливу (взаємовпли-
ву) – будь-який інший суб’єкт права (правовідносин) як адресат ДД і, у 
свою чергу, суб’єкт пасивної або активної поведінки (між контрагентами 
правовідносин може мати місце взаємовплив, як поведінкова реалізація 
їх взаємних «прав», «обов’язків»).  

В системі «суб’єкт дії – об’єкт (суб’єкт) впливу» поняття вплив при-
пускає існування між елементами даної системи «одностороннього 
зв’язку» як «зв’язку керування» (відповідний «вплив» є «одностороннім 
керівним впливом» суб’єкта дії). Приклади: керування дроном; керуван-
ня людиною, використовуючи радіозв’язок з нею. У свою чергу, в сис-
темі «суб’єкт дії – об’єкт (суб’єкт) взаємовпливу» поняття взаємовплив 
(«Вплив, що здійснюється одним на одного, взаємно» [4, с. 346] вказує 
на існування «двостороннього зв’язку» як «зв’язку узгодження» проявів 
активності елементів даної системи. Приклади: повернення дрона в 
точку старту, внаслідок отриманого оператором від нього сигналу про 
виникнення збоїв в його функціонуванні;  дистанційні бізнес-переговори 
підприємців методом «електронного листування» для узгодження тексту 
майбутнього правочину; дистанційне управління пілотованим космічним 
кораблем, здійснюване «Центром управління польотами» в режимі «ді-
алогу» з космонавтами. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Тлумачний словник сучасної української мови / За ред. проф. В.С. Калаш-
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2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. 

ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2001.  1440 с. 
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ligazakon.net/document/TM023321
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПОВОЄННИЙ ЧАС: ОКРЕМІ 

МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Відповідно до ч. 2. ст. 5 Конституції України у разі прийняття рішення 
щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях Президент України видає указ про введення воєнного стану 
в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верхов-
ної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповід-
ний проект закону [1]. 

Трансформаційні процеси вже почали діяти і для того щоб вони були 
більш дієвими необхідно ефективно працювати над вдосконаленням за-
конодавства України.

Трансформація передбачає зміну та перетворення застарілих про-
цесів на нові. 

Відомий науковець Заславська Т.І. пропонує розуміти трансформа-
ційний процес як  поступове, відносно мирне, але разом з тим глибоке 
й відносно швидке перетворення соціальної природи суспільства, обу-
мовлене насамперед не зовнішніми факторами, а внутрішніми потреба-
ми системи [2, с. 164].

Отже, наслідком трансформаційних процесів є перехід на якісно но-
вий рівень, в тому числі щодо правового регулювання окремих складо-
вих суспільного життя. Серед іншого, важливо відмітити нагальну потре-
бу удосконалення інституту адміністративної відповідальності.

Так, вимагають покращення окремі медико-правові питання, пов’яза-
ні із проведенням медичного огляду (обстеження) особи в справах про 
адміністративні правопорушення.

Законодавством України, а саме статтею 44-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) встановлено адміні-
стративну відповідальність за ухилення від медичного огляду чи медич-
ного обстеження. 

Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на на-
явність наркотичного сп’яніння - тягне за собою накладення штрафу від 
десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян.

Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або пси-
хотропними речовинами, від медичного обстеження - тягне за собою на-
кладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян [3].

Необхідно чітко розмежувати поняття медичного огляду від медично-
го обстеження. Виникає питання щодо необхідності максимально швид-
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кого проведення  медичного обстеження.
Однією з причин з якої особи ухиляються від медичного обстеження 

є брак часу.
Згідно з наказом МОЗ України та МВС України № 158/417 від 16.06.98 

«Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медич-
ного   обстеження осіб,  які  зловживають наркотичними засобами або 
психотропними речовинами»,  ст.ст. 5,  6 медичним оглядом вважається 
огляд в наркологічному закладі особи,  яка  зловживає  наркотичними  
засобами  або  психотропними речовинами, з метою встановлення стану 
наркотичного сп’яніння. Медичним  обстеженням особи, яка зловживає 
наркотичними засобами або  психотропними речовинами, вважається її 
обстеження в стаціонарних умовах за направленням лікаря-нарколога 
після проведеного медичного огляду з метою підтвердження (або не під-
твердження) встановленого лікарем-наркологом діагнозу «наркоманія» 
чи «токсикоманія» [4].

Нагальною потребою є необхідність швидко та, в той же час якісно-
го, провести медичне обстеження, оскільки його необхідно проводити в 
умовах стаціонару на що необхідно вдосталь часу. Необхідно відійти від 
бюрократичних процесів і зробити все можливе і не можливе для того, 
щоб ці процеси були більш дієвими та швидкими, а отже ефективними. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
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РОЗВИТОК КОРУПЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ  
ЕКОНОМІКИ: ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ І ЗАПОБІГАННЯ

Ринкова економіка — це такий тип економіки на основі приватної 
власності в якій відбувається вільна гра ринкових сил за відомим в еко-
номічній теорії «принципом невтручання» laissez-faire (франц. — «від-
пусти мене») — тобто прояв економічної доктрини які мають залучити 
державу до економіки бути мінімальним, ви повинні зосередитися про 
захист людей та їх власності, про нац забезпечення, а також надання 
обмежених кількостей суспільні блага. Відомий шотландський економіст 
XVIII століття Адам Сміт писав, що рушійною силою економічного роз-
витку є прагнення особистості до реалізації своїх економічних інтересів. 
Між особистістю і суспільством немає протиріч: враховуючи власні інте-
реси, економічно вільна людина покращує власний добробут і водночас 
збільшує багатство суспільства. При цьому усвідомлюючи, що в умовах 
свободи економічної діяльності особи можуть погодитися підвищити 
ціни або вимагати необмеженого привласнення прибутку, а. Сміт покла-
дав великі надії на стабілізуючий ефект конкуренції – тобто регулює осо-
бистий егоїзм і тим самим забезпечує економічну рівновагу [1, с. 215].

Справа в тому, що американські федеральні антикорупційні закони 
покликані якомога ближче охопити всі можливі схеми зловживань, хоча 
б частково завдають шкоди американським інтересам, хоча б поверхово 
зачіпають т. зв. «Елемент юрисдикції» США (в даному випадку частко-
во). рух коштів через банківську систему США). З іншого боку, амери-
канці використовують ці та подібні приклади, щоб продемонструвати 
українським поліцейським досить високі стандарти розслідування та 
переслідування складних грабіжницьких злочинів – незалежно від соці-
ального статусу, матеріального становища та політичного впливу обви-
нувачених, у деяких випадках нехтуючи інтереси інших країн.

Загалом тема корупції та бізнесу має всі підстави активно вивчатися 
в юридичній науці. Так, нещодавній коментар до антикорупційного зако-
нодавства України піднімає питання протидії небезпечним зв’язкам між 
корупцією та бізнесом з відповідним посиланням на відповідні норма-
тивно-правові акти, зокрема Закон України «Про запобігання корупції», 
КАП, КК та КПК України. Автори публікації висвітлюють декілька типів 
типових корупційних схем, які безпосередньо впливають на «правила 
гри» в українському економічному середовищі: шахрайство на тенде-
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рах, шахрайство при нетендерних державних закупівлях, шахрайство з 
природними ресурсами, шахрайство, рейдерство, податки. . зловживан-
ня [3, с. 270].

У цьому коментарі, серед іншого, приділяється увага правовому ана-
лізу такого квазікорупційного злочину, як нецільове використання бю-
джетних коштів, виконання бюджетних видатків чи надання кредитів з 
бюджету без встановлених бюджетних асигнувань чи перевитрат. їм (ст. 
210 КК). Справа в тому, що за змістом примітки до ст. 45 КК України дане 
діяння кваліфікується як корупційний злочин. Очевидно, Н. має рацію. я 
Хавронюка, який відстоює позицію про виключення цієї норми (а також 
ст. 320 КК) з тексту замітки через те, що в тексті заборони не вказано не-
виправдану вигоду як об’єкт, засіб чи навіть мету. акту [3, с. 22]. Фактич-
но зміст терміна «неправомірна вигода» вказує на чотири види вигоди, 
які є переважно економічними, безпосередньо вигідними для одержува-
чів: грошові кошти та інші активи; пільги, пільги та послуги; нематеріаль-
ні активи; інші блага нематеріального та негрошового характеру (абзац 
сьомий статті 1 Закону про запобігання корупції).

Взагалі кажучи, навряд чи викличе серйозні наукові заперечення і те, 
що з точки зору об’єктивної реальності життя багато представників гла-
ви XVII Особливої частини Кримінального кодексу України висвітлюють 
державно-приватні відносини, розглядаючи катастрофічну проблему. 
України. злиття бізнесу та уряду. прояв у корупційних схемах. Цинічні та 
суворі реалії нашого часу такі, що вітчизняний бізнес (зарубіжні країни 
тут взагалі не згадуються) часто змушений «вкладати» у бізнес-плани 
корупційну складову, створюючи спеціальні «резервні фонди» пере-
важно готівкою. покривати витрати на «вирішення питань» з представ-
никами органів влади різних типів та інстанцій, вдаватися до практики 
«хабарництва» з метою збереження або подальшого розвитку своєї гос-
подарської діяльності.

Один із авторитетних експертів у сфері антикорупційної політики – 
Сьюзан Роуз-Акерманн – справедливо стверджує, що на практиці кор-
поративна економічна злочинність тісно й регулярно переплітається з 
корупційними проявами. Зокрема, корпорації часто пропонують неза-
конні винагороди вищим посадовим особам, наприклад, за можливість 
отримати великий контракт або концесію. По-перше, зацікавлена компа-
нія може дати хабар за включення до списку учасників майбутнього тен-
деру за право на великий контракт і обмежити кількість інших учасників. 
По-друге, він може заплатити за отримання конфіденційної інформації 
про максимальні та мінімальні цінові пороги, зазначені в ціні. пропозиції 
та критерії оцінки інвестиційних проектів. По-трет, хабарі можуть змусити 
чиновників визначити умови тендеру таким чином, що компанія, яка дає 
хабар, є єдиним кандидатом, який повністю відповідає умовам тенде-
ру. По-четверте, компанія може відкрито «купити» перемогу на тендері. 
Нарешті, вигравши контракт, підприємство може підкупити переглянути 
ціни в бік завищення або отримати поблажливість у вигляді «заплющу-
вання очей» відповідальних посадових осіб на якісні та кількісні харак-
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теристики товарів і послуг [4, с. 32]. Підготовлена фантазія дослідників 
може «провести» багато паралелей та практичних прикладів, пов’яза-
них із сучасними реаліями ведення бізнесу в Україні – адже не секрет, 
як сьогодні вигравати тендери, на користь яких юридичних осіб витра-
чають бюджетні кошти через державні замовлення та як конкуренція 
дійсно «вдається» у разі нових економічних відносин між урядами всіх 
рівнів і комерційними структурами. На нашу особисту думку, якщо ми 
керуємося ідеями захисту економічних інтересів держави (у широкому 
розумінні цього слова), а також поваги до кримінального законодавства, 
то компетентні органи є просто «неораним» полем для неупереджені дії.

Також, в контексті порівняльного висвітлення позитивного зарубіж-
ного досвіду зазначу, що в 1977 році Конгрес США прийняв Закон про 
корупцію за кордоном (FCPA). Цей регламент криміналізує підкуп аме-
риканських громадян та іноземних корпорацій для підтримки існуючо-
го або надання нового бізнесу в іноземній країні [5]. Основною метою 
Закону залишається комплексна боротьба з корупцією американських 
компаній та їх уповноважених представників при передачі незаконних 
доходів державним службовцям в іноземних державах з метою набуття 
нової або підтримки існуючої господарської діяльності. Згідно з офіцій-
ною статистикою, за останні роки кількість розслідувань щодо застосу-
вання положень Закону зросла приблизно з п’яти до приблизно сорока 
на рік. Наприклад, протягом 2008-2009 років десять осіб були засуджені 
до позбавлення волі за порушення положень Закону.

За сучасних умов становлення України як правової та соціальної 
держави, необхідності подолання кризового стану в різних сферах су-
спільства актуальною є проблема корупції в органах публічної влади. 
Становлення нової політичної й економічної системи, розвиток ринкових 
відносин, що обумовили проблеми безробіття й зайнятості, трансфор-
мацію моральних цінностей і орієнтирів, посилення правового нігілізму 
в трансформаційний період до демократичного суспільства вимагає по-
шуку нових механізмів попередження та протидії корупції, заснованих 
насамперед на глибокому розумінні суті проблеми, а також на координа-
ції зусиль держави, правоохоронних органів населення. 
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СУТНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кожна демократична країна не може існувати без основ місцевого са-
моврядування. Це є невід’ємною частиною демократичного суспільства. 
Вдосконалення соціуму та необхідність вироблення нових запорук соці-
ального функціонування є необхідною умовою у функціонуванні розвине-
них країн. Зараз обширного правового вдосконалення потребує питання 
функціонування місцевого самоврядування, беручи приклад із європей-
ських стандартів. Стратегія євроінтеграції, що проголошена Україною, пе-
редбачає втілення єдиних правових стандартів Європейського Союзу у 
життя, в тому числі і в сферу місцевого самоврядування.

Питання про європейські стандарти місцевого самоврядування є до-
сить складними та малодослідженими. Найяскравішими представника-
ми, що досліджували дану тему, є: М. Баймуратов, В. Погорілко, О. Бата-
нов, І. Демченко, Ю. Берестнева, В. Григорьєва, В. Кампо, Ю. Тодика, М. 
Пухтинський та інші.

В результаті розвитку суспільства стають більш актуальні питання про 
підвищення ефективності і демократизації управління «публічними спра-
вами» на місцевому рівні, що й обумовлює необхідність інституту місце-
вого самоврядування [1].

Необхідно зазначити, що провідний напрям нового розвитку місцево-
го самоврядування в Україні визначений курсом та інтеграцією України в 
Європу, основні параметри якого визначені Указами Президента України 
від 11.06.98 р. «Про затвердження стратегії інтеграції України до ЄС» від 
14.09.2000 р., «Про програму інтеграції України до ЄС», Постановою Вер-
ховної Ради України від 17.01.2002 р. «Про рекомендації за підсумком 
парламентських слухань з питань реалізації державної політики інтеграції 
України до ЄС». Але як показує практика, задекларовані засади місцевого 
самоврядування не завжди реалізуються на практиці [2].

Беззаперечно, реальне впровадження в Україні основні європейські 
стандарти місцевого самоврядування у життя є досить важкою справою, 
яка стискається з великою кількістю проблем. Основна проблема – питан-
ня відповідності норм законодавства України і Європи [3]. Не зважаючи 
на те, що Україна ратифікувала ряд міжнародних актів, що стосуються 
сфери місцевого самоврядування та наближають нас до європейських 
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стандартів, це питання не вважається остаточно вирішеним. Дуже добре 
підмітив М. Коцюба: «Принцип добросовісного виконання взятих на себе 
міжнародних зобов’язань прямо не закріплений у Конституції України».

Україна як держава-член Ради Європи взяла обов’язок щодо дотри-
мання положень Європейської хартії місцевого самоврядування в повній 
мірі. Але в процесі реалізації цієї хартії виник ряд проблем. Складність 
реалізації принципів цієї хартії обумовлена тим, що з одного боку вони є 
нормами діючого права, а з іншого – їх впровадження на практиці немож-
ливе без деталізації у законодавстві України [4,5].

Проаналізувавши існуючу в Україні модель місцевого самоврядування 
можна зробити висновок, що вона не в повній мірі відповідає принципам 
та стандартам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Матеріальна основа місцевого самоврядування характеризується 
тим, що не вистачає фінансових ресурсів у держави та органів місцевого 
самоврядування. При цьому ряд завдань тільки збільшується та відпові-
дальність перед громадянами посилюється.

Отже, визначимо головні напрямки модернізації системи самовряду-
вання у відповідності до європейських правових стандартів:

- проведення роботи з правового виховання серед представників тери-
торіальних громад для того, щоб підвищити рівень правової кваліфікації 
та забезпечення місцевого самоврядування кваліфікованими кадрами;

- запровадження повсюдності місцевого самоврядування, провести 
розмежування між землями державної та комунальної власності;

- оптимізація територіальної основи самоврядування на всіх рівнях 
для визначення їхньої компетенції;

- організація матеріально-фінансового забезпечення самоврядування 
на регіональному рівні у відповідності до європейських стандартів;

- забезпечення громадської участі у вирішення питань регіонального 
значення та створення системи демократичного самоврядування.

Державі треба зберегти за собою політичні функції, передавши на міс-
ця контроль за економікою, соціальною і культурною сферами. 
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РOЗВИТOК ПРAВ I СВOБOД ЛЮДИНИ

Aктуaльнiсть oбрaнoї прoблeмaтики oбумoвлeнa рoзвиткoм прaв тa 
свoбoд в умoвaх динaмiчнoгo oнoвлeння сучaсних тeхнoлoгiй тa фoрм 
спiлкувaння. Нa питaння рoзвитку тa eвoлюцiї прaв тa свoбoд людини у 
свoїх дoслiджeннях звeртaли увaгу В. O. Сeрьoгiн, Ю. М. Тoдикa, O. Ю. 
Тoдикa, O. A. Лукaшoвa тa iн. 

Зaбeзпeчeння прaв тa свoбoд людини, бeзумoвнo, є глoбaльнoю 
прoблeмoю, вирiшeння якoї зaлeжить нe лишe вiд пeвнoї дeржaви, a 
вiд свiтoвoгo спiвтoвaриствa в цiлoму. Мiжнaрoднo-прaвoвi стaндaрти у 
гaлузi прaв людини фoрмувaлися нa oснoвi бaгaтoстoлiтньoгo рoзвитку 
уявлeнь прo прaвa тa свoбoди людини. Кoжeн eтaп рoзвитку дeржaви тa 
суспiльствa

пoрoджує пoяву нoвих прaв тa свoбoд людини, i вoднoчaс, нeсe 
сoбoю нoвi виклики тa зaгрoзи. Визнaння прaв тa свoбoд людини тa 
грoмaдянинa дeржaвoю, oзнaчaє юридичнe їх зaкрiплeння у дiючoму 
зaкoнoдaвствi тa зaпрoвaджeння нaлeжнoгo мeхaнiзму їх зaхисту. 

Зaгaлoм пoняття рoзвитoк прaв людини рoзглядaють пeрeвaжнo в 
iстoричнoму aспeктi чeрeз пoкoлiння прaв людини. Прaвa людини, як 
зaзнaчaє Ю. Шeмшучeнкo, – iстoричнo мiнливa кaтeгoрiя, якa eвoлю-
цioнує рaзoм iз суспiльствoм тa дeржaвoю. Бaгaтoгрaннiсть людини 
пoрoджує нeвичeрпнiсть її прaв. Рaзoм з людинoю, її рiвнeм рoзвитку тa 
знaчeнням у сoцiумi пoстiйнo змiнюються i її прaвa, їх прioритeти. 

Oдин iз нaпрямiв рoзвитку кaтaлoгу прaв людини, нa думку O. М. Прi-
єшкiнoї, мoжe бути пoв’язaний iз нoвими рeвoлюцiйними вiдкриттями i 
дoсягнeннями в прaктичнiй мeдицинi тa в бioлoгiї, щo стoсуються сaмoї 
прирoди людини як бioлoгiчнoї iстoти (клoнувaння, гeнoмoдифiкoвaнa 
прoдукцiя тa iн.), i в цiлoму з нaукoвo-тeхнiчнoю рeвoлюцiєю. В. В. Зaвaль-
нюк звeртaє увaгу нa пoяву тa юридичнe oфoрмлeння кaтeгoрiї сoмaтич-
них прaв людини пiд впливoм iнфoрмaцiйнoї рeвoлюцiї. Нeрiдкo мiсцe 
сoмaтичних прaв у систeмi прaв людини визнaчaють чeрeз кaтeгoрiю 
чeтвeртoгo пoкoлiння прaв людини. Л. В. Кaрнaушeнкo звeртaє увaгу, 
щo нoвi глoбaльнi прoцeси вимaгaють iншoгo рiвня «eкoлoгiзaцiї прaв». 

Слiд пiдкрeслити, щo чeтвeртe пoкoлiння прaв людини нiяким чинoм 
нe oзнaчaє нiвeлювaння пoпeрeднiх пoкoлiнь. Кoжнe нaступнe пoкoлiння 
дoпoвнює, утoчнює пoпeрeднє.

Як пiдсумoвує С. П. Дoбрянський, прaвa людини виникaють тa рoз-
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вивaються нa oснoвi прирoднo-бioлoгiчнoї тa сoцiaльнoї сутнoстi лю-
дини (синкрeтичнo пoв’язaних тa взaємooбумoвлeних) з урaхувaн-
ням пoстiйнo змiнювaних умoв життя суспiльствa, oпoсeрeдкoвувaних 
суспiльними вiднoсинaми. 

У прoцeсi зaбeзпeчeння прaв людини, сaмe прaвa мaють виступaти 
oснoвним oрiєнтирoм i сaмoцiннiстю, якими мaє кeрувaтися дeржaвa. 
Якщo цeй oбoв’язoк дoтримується, тo суспiльствo мoжe бути визнaнe 
стaбiльним тa стiйким. Сучaснa кoнцeпцiя прaв людини бaзується, у 
тoму числi, нa нeвiдчужувaнoстi тa прирoднoму хaрaктeрi прaв людини. 

Oтжe, нe пoвиннa викликaти сумнiву нeoбхiднiсть пoстiйнoгo пeрe-
гляду всeзaгaльних стaндaртiв прaв людини. 
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СУБ’ЄКТИ ТА ВИДИ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Вже у Преамбулі до Основного Закону – Конституції наша держава 
проголосила свої євроінтеграційні прагнення, проте лише в останні роки 
дане положення втілилося в зовнішній та внутрішній політиці України. 
Як наслідок, виникла необхідність наближення вітчизняного права до 
високих світових стандартів. Активізація правотворчого процесу, вия-
вила ряд його недоліків, які потребують уваги та усунення. У зв’язку з 
зазначеним дослідження теоретичних засад та практичних питань пра-
вотворчості в Україні набуває актуальності.

Правотворчість та її певні аспекти досліджувалися такими вченими, 
як: З. Погорєлова, О. Скакун, А. Ришелюк, О. Богачова, О. Зайчук, О. 
Копиленко та ін. 

 Як відмічає С. Гусаров, традиційно правотворчість розглядається як 
організаційно оформлена процедурна діяльність державних органів зі 
створення правових норм чи визнання правовими вже сформованих, ді-
ючих у суспільстві правил поведінки [1, с. 55].

У правовій літературі здійснюються спроби розподілу правотворчості 
за видами, проте єдності позицій з приводу критеріїв такого поділу се-
ред дослідників немає. Разом з тим, найбільш доцільними критеріями 
визнаються: суб’єкт правотворчості; об’єкт правотворчості; об’єктивна 
сторона правотворчості; суб’єктивна сторона правотворчості [2, с. 32].

Зазвичай дослідниками види правотворчості розглядаються за од-
ним чи поєднанням двох критеріїв. Так, накриклад, О. Скакун вказує, що 
правотворчість здійснюється двома соціальними інститутами: 1) держа-
вою в особі державних органів та їх посадових осіб; 2) громадянським 
суспільством і його окремими суб’єктами [3, с. 299]. 

При цьому дослідниця виокремлює наступні види правотворчості 
держави за юридичною чинністю актів:

1) законодавчу діяльність 
2) підзаконну правотворчу діяльність; 
3) безпосередню правотворчість держави (прийняття нових право-

вих актів); 
4) санкціоновану правотворчість (затвердження актів, прийнятими 

організаціями громадянського суспільства); 
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5) спільну правотворчість (спільні акти органів держави і недержав-
них об’єднань); 

6) делеговану правотворчість.
До видів правотворчості громадянського суспільства О. Скакун від-

носить:
1) законотворчість народу; 
2) підзаконну правотворчість (органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, комерційних організацій, трудових колективів) 
[3, с. 299-306].

Загалом погоджуючись з підходом авторки, вважаємо за недоречне 
виокремлення безпосередньої правотворчості держави як прийняття 
нових правових актів, адже даний пункт фактично дублює законодавчу 
та підзаконну правотворчість держави, в ході якої також приймаються 
нові нормативно-правові акти.

За результатом узагальнення наукових позицій С.В. Чабур пропонує 
виокремлювати наступні види правотворчості залежно від суб’єкта: 

1) державна правотворчість, тобто правотворча діяльність держави в 
особі її спеціально уповноважених органів;

2) народна правотворчість, під якою розуміють безпосередню участь 
у процесі творення права громадян через референдум, насамперед за-
гальнодержавний. Правові засади здійснення народного волевиявлення 
через всеукраїнський референдум, порядок його організації та прове-
дення визначено Конституцією України [4] та Законом України «Про все-
український референдум» [5];

3) делегована правотворчість, під якою розуміють нормативно-пра-
вового акта за уповноваженням, яке виходить із закону, або за прямим 
дорученням одного (вищого) органу держави іншому (нижчому) із збере-
женням певної системи контролю з боку вищого органу за реалізацією 
делегованих повноважень;

4) відомчу правотворчість, тобто діяльність зі створення підзаконних 
нормативно-правових актів, що видаються у межах компетенції певного 
органу виконавчої влади, та які містять вторинні норми, що розкривають 
та конкретизують первинні норми, та спрямовуються на виконання таких 
первинних норм;

5) локальну правотворчість, тобто акти державних установ і органі-
зацій різних форм власності для регламентації внутрішніх питань та із їх 
поширенням на членів трудових колективів;

6) судову правотворчість, яка визначається як особлива процесуаль-
на діяльність спеціально уповноважених судових органів, що спрямову-
ється на встановлення нормативно-правових приписів;

7) міжнародну правотворчість, що розглядається як дыяльнысть 
суб’єктів міжнародного права з регулювання міжнародних відносин узго-
дженими міжнародно-правовими нормами [2, с. 33-35]. Вважаємо, що 
подібний підхід повно та деталізовано відображає розподіл видів пра-
вотворчості за суб’єктом.

 Сьогодні питання правотворчості активно досліджується. Це зумов-
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лено необхідністю оновлення вітчизняного масиву та приведення його 
до європейських та світових стандартів. У зв’язку з зазначченим обрана 
для дослідження тема має значні перспективи для подальшої наукової 
розробки. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Гусаров С.М. Поняття та сутність правотворчості в Україні. Правова си-

стема: теорія і практика. № 2. 2015. С. 55-59.
2. Чабур С.В. Види правотворчості за суб’єктивним критерієм. Правова дер-

жава. 2017. № 25. С. 32-38.
3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник . 

Харків: Еспада, 2006.  776 с.
4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96. (зі змінами і 

допов.) Відомості Верховної Ради України. 2019, № 38, ст.160.
5. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 26.01.2021 № 1135-

ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text (дата звернення 
14.05.2022).



322

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 
«Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду»

http://reicst.sgv.in.ua

Припутень Д. С. 
Науковий керівник

д. ю. н., професор, професор кафедри 
 загальноправових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
м. Дніпро, Україна 

Рукіна Д. О.
студентка  Навчально-наукового інституту права 

та інноваційної освіти 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ  
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ У СЕНСІ  

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Будь-який прояв демократії заснований на відповідних принципах, 
аксіологічні засади яких становлять основу для її функціонального за-
безпечення. Ці принципи прямо спрямовані на обмеження прояву пу-
блічної влади, що демонструється у її втручанні до життєдіяльності осо-
би та громадянина. 

На сьогодні у конституційному праві, як науковому феномі, можна 
виділити дві концепції конституційного ладу: змістовна й формальна [1, 
с. 20-21].

Щодо формальної концепції конституційного ладу, то за своїм похо-
дженням – це продовження юридичного нормативізму, що схиляється 
саме на факти, які підтверджують відповідним актом найвищу юридичну 
силу Конституції чи Основного закону. У цьому випадку, доречно буде 
погодитись з думкою Кравченко В. В., який зазначав, що «наявність са-
мого акту про верховенство Конституції держави, що визначає її демо-
кратичний устрій, не є засвідченням конституційного характеру самої 
держави, а також її конституційного ладу, на території якої діє такий до-
кумент» [2, c. 74].

Тоді, така державно-правова дійсність, дає підстави розцінювати кон-
ституційний лад, як змістовну модель, що обмежує діяльність публічної 
влади, що своєю чергою захищає фундаментальні права людини. Тому 
постає питання: «Що таке спеціальні засади, які захищають демократич-
ний конституційний лад самої держави».

Проаналізувавши систему положень Конституції України, я дійшла 
до висновку, що конституціонодавець, цілеспрямовано наділив певні ін-
ститути публічної влади спеціальними повноваженнями, які спрямова-
ні на захист саме демократичного конституційного ладу. Для прикладу, 
можна розглянути думку Марченка М. В., який вважає, що право вето 
глави української держави – засіб захисти конституційного ладу [3, с. 
456].



323

Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій
Чернігів, Україна, 10 червня 2022 р. 

Ознайомившись зі статями 102 та 106 Конституції України [4, c. 37, 
38-39], у яких закріплено правовий статус Президента України, я дійшла 
до висновку, що варто звернути увагу на такі засади:

1. Інститути глави держави конкретно пов’язується з аксіологічними 
принципами, що захищають територіальну цілісність нашої держави, 
права і свободи людей, а також додержання конституційних норм;

2. Глава Української держави має деякі специфічні повноваження, які 
дозволяють йому протидіяти певним зазіханням уряду чи парламенту, 
на поодинокі елементи демократичного конституційного ладу;

3. У разі реалізації права вето Президент України повинен логічно 
вмотивовувати його використання.

Так само, у цьому контексті є і спеціальний інтерес до повноважень 
Конституційного Суду України, згідно зі ст. 150 Конституції України на-
ділений правом визнавати неконституційними акти органів публічної 
влади, які містять і закони прийняті парламентом [4, c. 62]. Наділення, 
органу конституційного контролю такими повноваження, слід доцільно 
розглядати, як структурну частину механізму захисту, демократичного 
конституційного ладу від зазіхань.

Доречно зауважити, що подібні обов’язки, конституціонодавець по-
кладає на самих громадян. Це може підтвердити ст. 17, 64 й 68 Консти-
туції України, у яких закріплені обов’язки громадянина захищати та до-
тримуватись базових елементів демократичного конституційного ладу 
[4, c. 7-8, 21-22].

Розглянувши загальну базу аксіологічних засад захисту конституцій-
ного ладу, безпосередньо варто звернути увагу на засади Конституції 
України, а саме ст. 1, 3, 8, 22 та 55.

За статями 1 та 8 Конституції України, закріплюють такі фундамен-
тальні принципи, які пов’язані з правовою державою та верховенством 
права, що є основоположними для всіх механізмів та форм прояву захи-
сту демократичного конституційного ладу [4, c. 5-6].

Людиноцентристська правова ідеологія, що є фундаментальною ос-
новою демократичної країни, закріплюється ст. 3 Конституції України, 
саме ця стаття охороняє спрямованість діяльності органів публічної 
влади [4, c. 5].

З приводу фундаментальних вимог, що передбачають недопусти-
мість звуження прав та свобод людини і громадянина, то це закріплено 
ст. 22 Конституції України [4, c. 9]. Саме цією статтею парламент ста-
виться у певні рамки, що наділяє незалежним інструментарієм Консти-
туційний Суд України у разі розгляду конституційних подань та скарг.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, зазначено, що кожному га-
рантоване право на перегляд та оскарження судових рішень, дій чи без-
діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб [4, c. 19]. Де-факто, таким принципом закла-
дається класична концепція європейської моделі розподілу влади, що 
є основою ефективного національно механізму захисту прав людини, 
який захищає особу від свавільного втручання органів публічної влади.
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Отже, з вище зазначеного можна робити висновок, що аксіологічні 
засади, які закріплені в Конституції України, потребують конструктив-
ного наукового осягнення, адже вони осмислюються через механізми 
захисту прав людини та громадянина й закладають відповідні повнова-
ження інститутів публічної влади, від яких залежатиме виконання закрі-
плених функцій держави та її структурних елементів. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Система національної безпеки України пов’язую достеменну кількість 
підсистем та компонентів, що обумовлені об’єктивними принципами ево-
люції та вдосконалення людей, суспільства та держави і розглядається 
як розгорнута та інтенсивна система у комплексі її найголовніших вну-
трішніх та зовнішніх взаємовідносин. Аналізуючи проблеми, що пов’яза-
ні із визначенням конкретних складових підсистем системи національ-
ної безпеки, варто зауважити, що через відсутність поміж дослідників 
одностайної думки стосовно визначення системи національної безпеки 
з’являються відповідно й питання щодо її головних підсистем. Серед 
більшої частини вітчизняних та зарубіжних науковців мають місце бути 
досить різнобічні думки стосовно цих проблем. До того ж, є певна низка 
дослідників, які взагалі спростовують існування доречності вивчення цих 
аспектів.

До системи національної безпеки України входить низка діалектично 
пов’язаних підсистем, які зазначають стратегічні шляхи та положення її 
реалізації та забезпечення. До таких підсистем відносяться [1]:

1. гарантування безпеки громадян, суспільства та держави;
2. організації, сили та способи системи гарантування національної 

безпеки України;
3. прийняття та здійснення управлінскьких рішень на державному на 

міжрегіональному рівнях стосовно викриття, попередження, протидії та 
усунення результатів загроз національній безпеці.

Завданням реалізації системи забезпечення національної безпеки є 
формування належних обставин задля того, щоб забезпечити розвиток 
та реалізацію самої системи національної безпеки. Основною функцією 
системи національної безпеки України виступає державна організація 
взаємовідносин суб’єктів органів держави, громадських організацій, уря-
дових осіб та деяких громадян, що об’єднані спільною метою  та завдан-
ням стосовно охорони інтересів та забезпечення в України безпеки осіб, 
суспільства та держави як від внутрішньої,  так і від зовнішньої небезпе-
ки в усіх сферах життєдіяльності, що реалізують свою діяльність згідно 
з чинним законодавством України, міжнародними договорами, згоду на 
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обов’язковість яких надає Верховна Рада України. Система забезпечен-
ня національної безпеки Української держави за теперішніх обставин 
формується та реалізується згідно з чинним Основним Законом Украї-
ни, нормативно-правовими актами, що впорядковують суспільні, еконо-
мічні, політичні та воєнні взаємовідносини в управлінській сфері націо-
нальної безпеки.

У чинному Законі України “Про основи національної безпеки Украї-
ни” взагалі відсутній термін системи забезпечення національної безпеки 
незважаючи на те, що у ст. 10 цього нормативно-правового акту є ви-
значення основних завдань та функцій суб’єктів системи забезпечення 
національної безпеки України [2].

Варто звернути увагу на те, що існують різні погляди дослідників на 
вирішення питань стосовно визначення терміну “система забезпечення 
національної безпеки”. Дослідники одного із напрямів вбачають визна-
чення терміну спираючись на адекватність загроз та відповідні засоби 
, які повинна вживати держава. Наприклад, М. Левицька, досліджуючи 
теоретично-правові аспекти забезпечення національної безпеки органа-
ми внутрішніх справ України, стверджує, що система забезпечення на-
ціональної безпеки формується для того, щоб вчасно виявити та об’єк-
тивно оцінити загрози, що стосуються національних інтересів та вжиття 
відповідних заходів для їх усунення [3]. На мою думку таке визначення 
не є прийнятним, адже вся увага акцентується на захисті від загроз та 
небезпек, та увага зовсім не приділяється притаманним ознакам системі 
забезпечення національної безпеки.

Інший погляд розглянемо на прикладі українського науковця О. 
Бодрука, який вбачає визначення поняття системи національного за-
безпечення національної безпеки у тому, що це можливість держави 
охороняти свої інтереси та здійснювати своє завдання у сфері безпеки 
як у внутрішній, так і у зовнішній політиці [4]. Я вважаю, що такий підхід 
моє місце бути, якщо це визначення розглядати через його змістовний 
аспект.

Суперечливим є й думка ще одного українського дослідника В. Богда-
новича, який вбачає систему забезпечення національної безпеки в ор-
ганізованій державній сукупності суб’єктів:  органів держави, суспільних 
організацій, урядових осіб та деяких громадян, що пов’язані спільною 
метою та завданням стосовно охорони національних інтересів, інтересів 
громадян та суспільства зважаючи на їх основі взаємозалежності соці-
альних, економічних, політичних, воєнних, техногенних, інформаційних 
та інших чинників [5]. Проаналізувавши цю думку варто звернути увагу 
на те, що така думка не відповідає вимогам чинного Основного Закону 
України ч. 3 ст. 37, адже громадські, недержавні або самостійні установи 
не створюються державою та не входять до її складу, а є лише частиною 
політичної системі суспільства. Не дотримання таких норм сприяє по-
ширенню жорстокого суцільного контролю усіх сфер суспільного життя. 

Система забезпечення національної безпеки України формує єдину 
державно-правову систему, у якій чітко визначено елементи безпеки, 
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виконує завдання та функції стосовно захисту інтересів особи, держави 
та суспільства в межах своєї компетенції, які зазначені у чинному зако-
нодавстві України. Тобто досліджуючи систему забезпечення національ-
ної безпеки української держави більш розгалужено, варто звернути 
увагу на те, що вона спрямована на практичне врегулювання всіх видів 
діяльності державних і суспільних інститутів задля досягнення страте-
гічної мети держави - створення незалежної, демократичної і суверенної 
країни.

Отже, визначення однієї з основних категорій у теорії національної 
безпеки має не лише теоретичний, а й - практичний інтерес, адже це 
безпосередньо взаємопов’язано з потребою у створенні якісної нової 
системи забезпечення національної безпеки України. 
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СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Правовою основою діяльності Національного агентства, що стосу-
ється питань запобігання корупції становлять Основний Закон України, 
міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких має надати Верхо-
вна Рада України, Закон України від 14 жовтня 2014 року “Про запобі-
гання корупції”, інші нормативно-правові акти, що набрали вищої сили 
та відповідні до них постанови, наприклад така як постанова Кабінету 
від 18 травня 2015 року № 118 «Про утворення Національного агент-
ства з питань запобігання корупції»[1]. 

Також до Національного агентства, до його членів, працівників та 
службовців установи, до його повноважень, що стосується уповнова-
жених підрозділів також застосовують Закон України “Про центральні 
органи виконавчої влади” та інші закони, що впорядковують діяльність 
органів виконавчої влади,  а також відповідний Закон України “Про дер-
жавну службу”, що не суперечить ЗУ “Про запобігання корупції”[4].

До особливостей статусу відноситься:
1. Національне агентство є центральним органом виконавчої влади 

та має спеціальний статус, реалізація якого направлена та скоордино-
вана Кабінетом Міністрів України.

2. Гарантує створення та подальшу реалізацію державної антико-
рупційної політики.

3. У кордонах, що визначені чинним законодавством, несе відпо-
відальність перед Верховною Радою України і підпорядковується та 
звітує Кабінету Міністрів України.

4. Створюється Кабінетом Міністрів України. Питання його функціо-
нування у Кабінеті Міністрів України представляє глава Національного 
агентства. 

Проаналізувавши особливості правового статусу Національного 
агентства з питань запобігання корупції, варто звернути увагу на те, 
що цей орган є правововладним з часу, коли на посади призначено 
більше половину його загального кількісного складу, а також він є ко-
легіальним органом, до складу якого входять 5 членів, що є громадя-
нами України, яким виповнилося 35 років, які мають вищу освіту, віль-
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но володіють державною мовою та які за допомогою своїх ділових та 
моральних якостей, рівня освіти та кваліфікації, стану здоров’я здатні 
виконувати певні службові обов’язки [2]. 

Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до 
чинного законодавства має великий обсяг повноважень:

- більшою частиною з яких є такі, що стосуються розробки проектів 
антикорупційною стратегії та державної програми з її здійснення, реа-
лізації моніторингу, координації та ефективності її реалізації; 

- підготовка та подання у встановленому законом порядку до Кабі-
нету Міністрів України проекту національної доповіді стосовно здійс-
нення положень антикорупційної політики;

- формування та здійснення антикорупційної політики, створення 
проектів законів, що стосуються цих питань;

- утвердження принципів етичної поведінки держслужбовців та по-
садових осіб місцевого самоврядування;

- затвердження антикорупційних програм органів держави, розро-
бленням типової антикорупційної програми юридичної особи.

До окремої групи повноважень Національного агентства відносять-
ся аналітичні, контрольні, координаційні, такі як [3]:

1. здійснення аналізу стану протидії та запобігання корупції в дер-
жаві, функціональності органів держави, органів місцевого самовряду-
вання в галузі протидії та запобігання корупції,  а також даних ста-
тистики, результатів дослідження та іншої інформації, що стосується 
корупції;

2. реалізація моніторингу та контроль за реалізацією актів законо-
давства, що стосуються питань етичної поведінки, попередження та 
впорядкування конфлікту інтересів уповноважених осіб на здійснення 
функцій держави чи місцевого самоврядування;

3. узгодження та надання методичної допомоги стосовно розкриття 
органами держави або ж органами місцевого самоврядування коруп-
ціогенних ризиків у своїй реалізації та функціональності ними завдань 
щодо їх ліквідація,  а також підготовка та здійснення антикорупційних 
програм;

4. реалізація відповідно до Закону України “Про запобігання коруп-
ції” координації та перевірки уповноважених осіб на здійснення функ-
цій держави чи місцевого самоврядування, зберігання та поширення 
декларацій, проведення контролю способу життя уповноважених осіб 
на  здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування;

5. гарантування ведення Єдиного державного реєстру уповнова-
жених осіб на  здійснення функцій держави чи місцевого самовряду-
вання, та відповідного Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили 
правопорушення, що пов’язані з корупцією;

6. контроль в кордонах повноважень, методичне забезпечення та 
реалізація аналізу ефективної діяльності уповноважених осіб, що сто-
суються питань запобігання, протидії та виявлення корупції. 
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ  
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

У джерелах адміністративного права існує погляд, що Президент 
визнається державним органом. Приміром, даних поглядів дотриму-
ються С. Г. Стеценко та Н. О. Рибалко котрі вказують, що Президент 
з урахуванням соціального характеру, територіальних масштабів, ді-
яльності, способу формування, складу та характеру державної влади 
виступає первинним, вищим, виборним та одноосібним державним ор-
ганом [1, с. 20]. Метою даної роботи є розгляд інституту президента як 
суб’єкта адміністративного права. 

На наш погляд, президент - це посадова особа, органом держави 
якої є адміністрація. З зазначеної тези у літературі існує також твер-
дження котре вказує, що перелік повноважень Президента дає при-
від для прийняття визначення ролі Президента як особи, яка здійснює 
виконавчу владу (проте зауважимо, що мова йде про носія не взагалі 
влади, а повноважень відповідної гілки влади), на відміну від необ-
ґрунтованого визначення його як власне органу виконавчої влади [2, 
с. 49].

До основних елементів правового статусу Президента відносять [3, 
с. 38]: 

- значення та функціональне призначення Президента у державі та 
суспільстві стосовно інших суб’єктів права; 

- основні напрямки діяльності; 
- загальні функції.
Значення та функціональне призначення Президента випливає че-

рез його місце в системі державної влади та має такі ознаки [3, с. 68-
72]: 

- займає особливе, самостійне місце у державному механізмі, але 
за змістом своїх повноважень найближчий до виконавчої влади; 

- влада Президента випливає із влади народу, яка виступає носієм 
суверенітету та єдиним джерелом влади, забезпечуючи формальну 
незалежність Президента від інших вищих органів; 

- бере на себе зобов’язання забезпечувати єдність державної влади 
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та державної політики, цілісність державного механізму; 
- являється рівноправним суб’єктом у системі державної влади; 
- має обов’язок діяти лише на підставі повноважень та в порядку, 

що передбачений КУ та ЗУ.
Також, в процесі аналізування повноважень Президента нам вдало-

ся поділити їх на такі групи:
1. Формування виконавчої влади; 
2. Визначення змісту і спрямування її функціонування;
3. Забезпечення законності у держуправлінні.
Зауважимо, що фігурує ще один поділ компетенцій: кадрові, забез-

печувальні та контрольні.
На підставі КУ та ЗУ Президент видає укази та розпорядження, 

обов’язкові для виконання на території України. Указом Президента 
затверджено Положення про порядок підготовки та внесення законо-
проектів Президента України, яким передбачено, що внесений зако-
нопроект Президента реєструється та розглядається Секретаріатом 
Президента. Проекти актів затверджують посадові особи, керівники 
органів, які вносять проекти актів. Проекти актів Президента, що вно-
сить Кабмін, мають бути схвалені Міністерством юстиції, при умові, що 
вони наділені нормативним характером та погоджуються з Міністер-
ством фінансів України, при умові, що їхня публікація вплине на видат-
кову частину доходів держбюджету. 

Заслуговує на увагу і питання вимог до режиму законності актів 
Президента. Приміром, указ Президента «Про спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», не 
дивлячись на ст. 92 КУ, яка передбачає, що лише закони України ви-
значають систему оподаткування, податків та зборів, зазначає засади 
спрощеної системи оподаткування для суб’єктів малого бізнесу. Даний 
закон діє й досі після набуття чинності Податкового кодексу, що підій-
має питання легітимності акта Президента. В ситуаціях, коли Прези-
дент прагне усунути ті чи інші прогалини у законодавстві, доцільним 
та обґрунтованим є внесення до ВРУ законопроекту про реалізацію 
права законодавчої ініціативи [4, с. 164].

Президент наділен правом скасування актів Кабміну та актів Ради 
Міністрів АРК, рішення глав місцевих держадміністрацій та інші акти, 
які не відповідають КУ та ЗУ. українське законодавство. 

Президент виступає гарантом прав людини та демократичного роз-
витку українського суспільства.

На підсумок необхідно зауважити, що аналізування діючого зако-
нодавства демонструє, що конституційний статус Президента займає 
особливе місце у взаємодії з виконавчою владою та виданні указів та 
розпоряджень про створення виконавчої влади, визначення змісту та 
напрямів держуправління, забезпечення законності у сфері держуправ-
ління, що дозволяє обрати найбільш ефективні форми організації ді-
яльності Президента та способи взаємодії з органами держуправління. 
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КОРУПЦІЯ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ВПЛИВ  
ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ

Явище корупції є предметом великої кількості досліджень, починаю-
чи з 50-х років століття і по теперішній час не втрачає своєї актуальності. 
Увага багатьох вчених, міжнародних організацій, пересічних громадян 
та інших до цієї проблеми обумовлена тим, що корупція оказує безпосе-
редній вплив майже на усі існуючі суспільні відносини (в тому числі на 
політичні, економічні, правові, соціальні), на перерозподіл економічних 
ресурсів, ефективність державного регулювання та багато іншого, що 
спричиняє гальмування розвитку нашої держави, створює опосередко-
вану загрозу національній безпеці, рівню довіри громадян тощо. Висо-
кий рівень корумпованості в Україні є темою досить актуальною як для 
нашої держави так і для багатьох інших зарубіжних країн.

Зараз спостерігається підвищення уваги міжнародної спільноти, за-
собів масової інформації до цієї проблеми та зростання ролі міжнарод-
них організацій у боротьбі з корупцією. Велика кількість спеціалістів із 
галузей політики, соціологія, економіки, права вивчають та розробляють 
напрями та способи протидії цьому негативному явищу. Зростання тис-
ку з боку міжнародної спільноти спонукає національні уряди країн, що 
мають високий рівень корумпованості, вживати більш рішучі кроки у бо-
ротьбі з корупцією.

В юридичній літературі корупцію часто поділяють на три види: верхо-
ва, низова, вертикальна [1]. 

До верхової можна віднести політиків, вищий склад серед посадових 
та службових осіб, які мають безпосереднє відношення до ухвалення рі-
шень з високою вартістю. Як приклад, таким видом корупції можна наз-
вати лобізм певного нормативно-правового акту, розподіл державного 
замовлення, здійснення приватизації. 

До другої групи відноситься корупція низова, що означає як прави-
ло постійну взаємодією громадян та державних службовців. До цього 
можна навести, наприклад, видача ліцензій, реєстраційних документів, 
довідок, штрафів. третього виду – вертикальну. 

Вертикальна корупція дедалі частіше як правило пов’язує верхову та 
низову види корупції та формує розвинену корупційну систему зі стійкою 
структурою.

На даний час в Україні стан конфлікту і невизначеності призводить 
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до деградації або повного знищення державних та суспільних механіз-
мів забезпечення основоположних прав людини, різке зниження рівнів 
доходів, політична нестабільність та невпевненість в майбутньому при-
зводять до того, що причиною існування корупції стає не лише неадек-
ватність законів реальним умовам економічної діяльності, але й потреба 
у виживанні у складних умовах [2, с. 10].

В цілому до найголовніших причин існування корупції в Україні від-
носимо: 

1) Недобросовісна конкуренція, відсутність доброчесної підприєм-
ницької діяльності і трудових відносин. З метою отримання прибутку для 
бізнесу, підприємці йдуть на корупційні правопорушення, використову-
вати політичні та адміністративні зв’язки для знищення конкурентів. 

2) Тіньові корупційні схеми для захисту своїх інтересів на законодав-
чому або виконавчому рівні

3) Тіньозація в економіці. Приховування реальних доходів через ви-
сокі податки для ведення бізнесу. 

4) Інституту недоторканності депутатів та суддів, що зумовлює існу-
вання безкарності за вчинення корупційного правопорушення; 

5) Безпринципність та недостатній рівень правової культури як серед 
політиків так і серед громадян та бізнесу.

6) Недостатньо ефективна організація контролю над діяльністю під-
порядкованих працівників.

7) Існування «кумівства» в державних органах та органах місцевого 
самоврядування.

Цей перелік можна продовжувати та продовжувати, оскільки існує чи-
мало причин виникнення корупції, які існували протягом багатьох років 
незалежності України та існують по теперішній час і які дуже міцно закрі-
пилися у нашому житті. 

Деякі вчені, наприклад Мельник В. М. Корень Н. В., з думкою яких і ми 
погоджуємося, вважають, що основними причинами корупції в Україні, 
є економічні: проблеми обмеженого набору ресурсів суб’єктів; низький 
рівень доходів державних службовців та працівників установ публічного 
сектору; кризові явища в економіці та нерозвиненість малого і середньо-
го бізнесу. Шляхи їх подолання, на думку вчених, вбачаються не стільки 
у силових методах, скільки через засоби реформування перерозподіль-
ної системи. За умови паралельного застосування масово-роз’ясню-
вальних і культурно-просвітницьких методів роботи з населенням, гро-
мадського контролю та силового впливу на порушників законодавства 
можна вести мову про комплексну антикорупційну політику. Усі названі 
складові важливо передбачити у антикорупційній стратегії держави на 
найближчий період [3, с. 207].

Так, позитивним, можна назвати спроби залучити громадян та усіх 
небайдужих до викривання корупціонерів в Україні через прийняття За-
кону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання 
корупції» щодо викривачів корупції» № 198-ІХ від 17 жовтня 2019 року, 
відомий під назвою «Здай корупціонера – отримай 10%». Даний Закон 
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встановлює умови для розкриття інформації про корупцію, унормовує 
порядок розкриття інформації викривачем корупції, звільнення від юри-
дичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про 
корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, а також забез-
печення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їхніх 
трудових прав [4].

У дослідженні Transparency International ― Індекс сприйняття коруп-
ції (CPI) Україна займає 122 місце зі 180 країн світу в 2021 році [5], порів-
няно з 2020 роком, наш показник знизився на один бал, тому що чимало 
важливих антикорупційних завдань поставлено на паузу або навіть ре-
гресують. Торік відбувалися неодноразові спроби повернути негативні 
практики, подібне може продовжуватися у 2022 році

Отже, можемо дійти висновку, що явище корупції існувала за весь 
час незалежності України та існує по сьогоднішній день, про це говорить 
той факт, що Україна займає 122 місце із 180 країн світу (поряд із країна-
ми Африки) по рівню корумпованості. Серед причин виникнення корупції 
можна виокремити тіньову економіку, низький рівень правосвідомості, 
нечесна конкуренція, економічна нестабільність. Досягти суттєвого зни-
ження рівня корумпованості можливо лише за умови послідовного за-
стосування ефективних заходів боротьби з корупцією, що націлені на 
усунення причин цього явища. 
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МІГРАЦІЯ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

У світі глобальних змін, інтеграційних процесів однією з характер-
них складових є становлення та розвиток міграційної політики кожної 
держави, вектор якої складно зрозуміти без вивчення термінологічного 
аспекту та визначення сутності понять «міграція» та «міграційна полі-
тика».

Звертаючи увагу до визначення «міграції» відзначимо, що поняття 
досить широким. У загальному сенсі міграція – це процес переміщення 
з одного місця до іншого. Мігрувати означає переїхати, чи то з сільської 
місцевості в місто, чи з одного району чи провінції в цій країні в іншу в 
цій же країні чи з однієї країни до нової країни [2]. Це передбачає дію. 
На відміну від цього мігрант – це людина, яка описується такою з однієї 
чи кількох причин залежно від контексту.

Встановлюється, що важливим в сенсі розуміння міграційних про-
цесів, є диференціація змісту термінів «еміграція», «імміграція», «рее-
міграція»:

1. Еміграція – це виїзд осіб з країни зі зміною міста проживання. 
Країнами еміграції вважаються такі країни, з яких особа виїжджає за 
кордон з певною метою (наприклад: запропоноване місце роботи, єд-
нання з родиною тощо). 

2. Імміграція – це в’їзд осіб до країни на постійне або тимчасове 
проживання (країни імміграції – ті країни до яких більша кількість лю-
дей в’їжджає, ніж виїжджає). 

3. Рееміграція – повернення мігрантів на Батьківщину за різноманіт-
них умов та причин [5].

Залежно від того, які межі перетинаються, виділяється внутрішня 
та зовнішня міграція населення. Дослідження тимчасових ознак, що 
характеризують процес міграції, дозволяє визначити: безповоротну 
(ту, які відбувається назавжди), постійну (через певні проміжки), періо-
дичну (тимчасову, сезонну та інше) [1]. На думку М. Тоба, останнім ча-
сом, досить широко став використовуватися термін «інтелектуальної 
міграції», яка передбачає міграцію фахівців різних «вузьких» спеціаль-
ностей, які займаються кваліфікованою інтелектуальною та творчою 
працею, а через ті чи інші обставини шукають професійної реалізації 
за межами рідної країни [4].
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Довгостроковий мігрант – «особа, яка переїжджає в країну, відмін-
ну від країни його звичайного проживання на період не менше 1 року 
(12 місяців)», і таким чином країна призначення безумовно стає новою 
країною (місцем) його звичайного проживання. З погляду держави – 
людина розглядатиметься як емігрант, а з погляду країни призначення 
– як іммігрант.

Короткострокові мігранти – це люди, які переїжджають в країну, яка 
є місцем їхнього звичайного проживання на період не менше трьох і 
не більше дванадцяти місяців. Не належать до цієї категорії поїздки, 
пов’язані з відпочинком, канікулами, відвідуванням друзів та родичів, 
діловими відрядженнями, лікуванням чи паломництвом [2].

Особи, які переїжджають до іншої країни на термін, що є меншим за 
три місяці, наприклад, туристи, вважаються «візитерами». Вони також 
є предметом обліку, але не як мігранти для сфери статистики.

Визначаючи суть міграційної політики, відзначимо такі особливості, 
як на це вказує І. Прибиткова:

1. Міграційна політика детермінована діяльністю держави та визна-
чається безпосереднім характером устрою держави, а також пріори-
тетними цілями та завданнями яких переслідує країна.

2. Міграційна політика є доктриною або концепцією, яка суворо ре-
гулює процес міграції у певних межах.

3. Міграційна політика безпосередньо пов’язана з економічною, де-
мографічною, соціальною, національною та культурною політиками, з 
урахуванням інтересів права і свободи громадян [3].

Вбачається, що існують певні наслідки як для країн експортерів, так 
і імпортерів в межах переміщення трудових мігрантів

1.Для країн-експортерів робочої сили:
Позитивні фактори:
– скорочення соціальних витрат – міграція полегшує становище 

національному ринку праці, оскільки експорт робочої сили в зменшує 
тиск надлишкових трудових ресурсів. При поверненні на Батьківщину 
мігранти привозять із собою матеріальні цінності та заощадження, що 
становлять приблизно таку ж суму, що й їхні грошові перекази, таким 
чином нівелюється потреба у додатковому соціальному фінансуванні;

 – зниження безробіття – працездатне населення отримує макси-
мальну можливість прояву всього спектра діяльності, нехай поза ме-
жами рідної країни. Таким чином, підвищується середній матеріальний 
рівень сімейного доходу, знижується криміногенна обстановка, викли-
кана нестачею фінансування;

 – підвищення кваліфікації робочої сили – це безкоштовне для кра-
їни - донора навчання працівників - емігрантів новим професійним 
навичкам, підвищення їхньої кваліфікації, спеціалізації, залучення до 
нових технологій, передової організації праці;

– зростання кількості грошових переказів у країну (валютні надхо-
дження.
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Негативні фактори:
– відтік кваліфікованих фахівців – країна втрачає частину трудових 

ресурсів у найбільш працездатному віці, у результаті відбувається ста-
ріння трудових ресурсів.

– скорочення витрат на навчання, охорону здоров’я та інших витрат 
соціального характеру, що покриваються для емігрантів іншими краї-
нами, становить від 15 до 22 %;

– у трудомістких галузях і тих видах виробництв, які користуються 
попитом місцевого населення, іммігранти сприяють подоланню «вузь-
ких місць» і забезпечують нормальний процес відтворення [2].

2. Наслідки трудової міграції для країн-імпортерів робочої сили:
Позитивні фактори:
 – збільшення споживчого попиту – підвищення конкурентоспро-

можності товарів країни приймаючої робочої сили внаслідок зменшен-
ня витрат виробництва через використання більш дешевої іноземної 
робочої сили;

 – економія на підготовці висококваліфікованих фахівців – при ім-
порті кваліфікованої іноземної робочої сили країна, що приймає, еко-
номить на витратах на освіту та підготовку фахівців;

– поліпшення демографічної ситуації – іммігранти покращують де-
мографічну картину розвинених країн, які страждають на старіння. Ра-
зом з тим, хоча загальний темп старіння в державі сповільнюється, на 
співвідношення народжуваності та смертності у корінних жителів ця 
статистика не впливає жодним чином;

 – навантаження соціально непривабливих робочих місць.
Негативні фактори:
– посилення соціальної напруги,
– погіршення криміногенної ситуації,
– зростання рівня злочинності [2].
Встановлюються такі визначальні особливості, що є властивими 

для процесу міграції та відображаються у реалізації геоекономічних 
процесів:

– що більша країна, тим привабливіший вплив вона надає;
– зростання великих міст переважно обумовлене міграцією насе-

лення, ніж природним демографічним приростом;
– масштаби міграції зростають із розвитком промисловості, торгівлі 

та особливо з розвитком транспорту;
– економічні причини міграції є визначальними.
Отже, можна дійти висновку, що мiгpaцiя являє coбoю пepeceлeння 

нaceлeння з oдниx дepжaв в інші тepмiнoм бiльш нiж нa piк, викликaнe 
пpичинaми eкoнoмiчнoгo тa iншoгo xapaктepy, i мoжe нaбyвaти фop-
ми eмiгpaцiї (виїздy) тa iммiгpaцiї (в’їзду). Сама міграція у будь якій її 
формі має як пені переваги коли до країни заїжджають  мігранти так і 
вагомі недостатки, насамперед це проявляється у соціальному устрої 
країни та на факторі якості та кількості праці та роботи в цілому. 
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ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ МІГРАЦІЇ ТА МІГРАНТІВ

Міграція — неминуче соціальне та правове явище, яке супроводжує 
зміну якості життя населення всіх країн. Вона насамперед спрямована 
на реалізацію природного права громадян на свободу пересування, ви-
бору місця перебування та проживання. Особливе місце у міграційних 
процесах світу, що глобалізується, займають потоки зовнішньої трудової 
міграції. Глобалізація як політико-економічний феномен виявляється у 
формуванні не лише глобальних ринків товарів, послуг та капіталу, а й 
ринку праці. Іншими словами, глобалізація нерозривно пов’язана із віль-
ним переміщенням робочої сили. Українська дослідниця Євгенія Тихоми-
рова пропонує розглядати класифікацію дискурсів «глобалізації» на ос-
нові кількох чітко визначених критеріїв: ступінь охоплення глобалізацією 
суспільних явищ і процесів; характер змін, що відбуваються в глобалізаці-
йному процесі; часовий і просторовий критерій, а також ступінь позитив-
ності / негативності оцінки значення глобалізації [1, с.331-334].

Перша класифікаційна характеристика, в основному, це географічні 
або просторові ознаки, за якими можна розрізняти зовнішню, внутрішню 
та транзитну міграцію. Головним критерієм тут є факт переміщення через 
адміністративні чи державні кордони. При перетині державного кордону 
відбувається міграція, що класифікується як зовнішня (міжнародна). 

Міжнародна міграція — це переміщення мігрантів з території однієї 
держави на територію іншої, а внутрішня це міграція всередині однієї 
країни. Головним елементом міжнародної міграції є факт перетину Дер-
жавного кордону та регулювання факту пересування через кордон та по-
дальшого перебування на території країни законодавством держави, що 
приймає, та нормами міжнародного права.

Внутрішня міграція відбувається між адміністративними районами 
чи населеними пунктами всередині держави. Внутрішньорегіональна та 
міжрегіональна міграції є основними типами сучасної внутрішньої мігра-
ції. Також за даним класифікаційним знаком можна виділити транзитну 
міграцію, яка передбачає тимчасове перебування міжнародних мігрантів 
на території будь-якої держави з метою подальшого переміщення до ін-
шої країни.

Першою складністю при класифікації іммігрантів за їхнім статусом, є 
операціоналізація характеристик, якими можуть бути згруповані потоки 
мігрантів. Ключовою характеристикою сучасних уявлень про міграційні 
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потоки є мета: так, за тимчасовим визначенням дослідники поділяють 
мігрантів на довгострокових, маятникових, тимчасових, постійних і се-
зонних; за причинним цілепокладанням — на трудових, навчальних, ви-
мушених мігрантів, біженців. Тимчасове визначення не може бути підста-
вою для віднесення мігранта до жодного з міграційних потоків, оскільки, 
по-перше, артикульований мігрантом запланований термін перебування 
на території, що приймає, неможливо перевірити; по-друге, планування 
терміну перебування ґрунтується на суб’єктивному аналізі ситуації, що 
часто призводить до зміни планів. Причинне значення не може бути під-
ставою віднесення мігранта до жодного з міграційних потоків з тих же при-
чин: по-перше, вона неперевірена, по-друге, вона суб’єктивна.

Причиною вимушеної міграції можуть бути різні стресові фактори: гро-
мадянські війни, міжнаціональні конфлікти, переслідування з політичних 
чи етнічних мотивів, загроза фізичного знищення, стихійні лиха та ін.

Виходячи з понять, що містяться у національному законодавстві Укра-
їни, іноземців та осіб без громадянства можна класифікувати так:

-  ті, хто в установленому порядку прибуває в Україну на постійне місце 
проживання (іммігранти);

-  ті, хто тимчасово перебуває на території України з метою: 
1) службової діяльності;
2) ділової діяльності;
3) наукової діяльності;
4) представництва релігійних місій;
5) навчання;
6) представництва засобів масової інформації;
7) культурного та спортивного обміну; 
8) туризму;
9) лікування;
- ті, хто відповідно до законодавства України і міжнародних
договорів України захищені дипломатичними і консульськими імуніте-

тами та привілеями;
- кому може бути надано притулок у порядку, встановленому законом;
- кому надано статус біженця в порядку, встановленому Законом Укра-

їни «Про біженців»;
- ті, хто має невизначений статус і не відповідає вимогам в’їзду, пере-

бування на території України (незаконні мігранти) [2, с. 81, 82]. 
 Отже, класифікувати міграцію можна за допомогою наступних крите-

ріїв: за правовим статусом — законна та незаконна; за територіальною 
ознакою - міжнародна та внутрішня; за мотивами — добровільна (трудо-
ва: економічна, професійна, вимушена: біженці та переміщені особи); за 
термінами - постійна та тимчасова, сезонна, маятникова. 
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АВТОНОМІЯ В УКРАЇНІ

Автономія — це самоврядування певної території, її частини, на те-
риторії держави, що здійснюється в межах, передбачених чинним  зако-
нодавством даної держави, тобто її Конституцією.  Автономією в Україні 
є саме конституційно визначений статус Автономної Республіки Крим. 

В травні 1917 році на чолі з Винниченком делегація Центральної 
Ради відправилася до Петрограду на переговори із Тимчасовим урядом. 
Головною метою української делегації було визнання проголошення ав-
тономії в Україні Тимчасовим урядом у складі федеральної Росії. Ця 
вимога Центральної Ради була відкинута. 10 червня Центральна Рада, 
показав сподівання більшої частини українського народу, проголосила 
1-й Універсал, що звучав так: “Хай буде Україна вільною. Не відділяю-
чись від усієї Росії, не розриваючи із державою російською, хай народ 
український на своїй землі має право сам влаштовувати своє життя”. 
Саме тоді було фактично проголошено автономію України. 

В червні 1917 делегація Тимчасового уряду прибула до Києва у скла-
ді міністрів Церетелі, Керенського та Терещенка. Тоді у ході переговорів 
було прийнято компроміс: Центральну Раду було визнано “найвищим 
крайовим органом управління в Україні”, а сама Центральна Рада пого-
дилася на затвердження  Всеросійськими Установчими зборами  авто-
номії України. Підсумки цих переговорів склали 2-й Універсал Централь-
ної Ради. 

 Конституцією України визначено, що наша держава є унітарною, її 
суверенітет поширюється на усю територію, яка в своїх межах є ціліс-
ною та недоторканною.  Територіальний устрій, своєю чергою, ґрунту-
ється на засадах цілісності та єдності, поєднує в собі принципи цен-
тралізації та децентралізації з урахуванням економічних, географічних, 
історичних, екологічних та демографічних особливостей, культурних та 
етнічних традицій у здійсненні державної влади [1, 5].

Окрім таких складових в системі територіального устрою України, як 
області, райони, міста, села і селища, до них ще й відноситься автоном-
не утворення — Автономна Республіка Крим.  Тобто усі складові адмі-
ністративно-територіального устрою функціюють на засадах централі-
зації та децентралізації, то саме автономне утворення має в собі ще й 
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елементи національно-територіальної автономії [2].
Вперше Кримська АРСР була утворена в жовтні 1918 та існувала до 

30 червня 1945 року, після чого до 1991 року автономії в Криму не існу-
вало. Референдум про відновлення Автономної Республіки Крим було 
проведено 20 січня 1990 року у складі СРСР. Через рік, а саме 12 лютого 
1991 року було видано Закон “Про відновлення Кримської Автономної 
Республіки” Леонідом Кравчуком. А 28 квітня 1992 року було прийнято 
Закон України “Про статус Автономної Республіки Крим”. 

21 жовтня 1998 року було прийнято Конституцію Автономної Респу-
бліки Крим, де був врахований статус автономії. Основою цієї Конститу-
ції було нова Конституція України, прийнята у 1996 році, де було визна-
чено статус Криму у Х розділі “Автономна Республіка Крим” [6].

Стаття 135 Конституції України визначає: “Автономна Республіка 
Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Вер-
ховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада 
України не менш як половиною від конституційного складу Верховної 
Ради України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть 
суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до 
Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету 
Міністрів України та на їх виконання” [1]. 

Сьогодні в України проблема автономії має різне забарвлення, в 
особливості політичне та адміністративно-правове. Українська держава 
тривалий час існувала у складі сусідніх держав як колоніальна терито-
рія, що саме і сприяло політизації ідеї автономії.  Цей стан значно по-
значився на культурних та історичних характеристиках етносу України, 
що спричинило регіоналізацію за ознаками мови, геополітичних уподо-
бань та конфесійної належності тощо. Прагнення будь-якої влади, що 
має можливість для початку процесу національного державотворення, 
до політичної консолідації нації, яка базується на принципах національ-
ної ідеї, з притаманними їй ознаками духовної та культурної єдності, 
наштовхуються на тенденції автономії, які не сприяють зміцненню єдно-
сті та цілісності етнічних українців та багатонаціонального народу краї-
ни. Підтвердженням цього може бути русинський сепаратизм за автоно-
мію Підкарпатської Русі, яка існувала у межах Чехословаччини. Також 
слід розглянути й поширювати певні ідеї федералізації України політич-
ними ідеями, спираючись не тільки на некритичне сприйняття ідей, які 
обстоювала Центральна Рада, а й на статус-кво, який виник внаслідок 
існування нації у різних культурно-історичних, політичних та цивільних 
системах протягом тривалого часу [3]. 

Наявність лише одного автономного утворення в Україні є даниною 
як історичній дійсності, коли на території Криму в різні часи існували 
різні державні утворення, так і етнодемографічній специфіці цього регі-
ону. Важливо зазначити, що хоча надання статусу автономії у 1992 році 
колишній Кримській області суперечило принципам унітарного устрою 
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держави, це політичне рішення, ухвалене під тиском гострих політич-
них процесів, що розгорталися на півострові на початку 90-х років XX 
ст., суттєво розрядило етнополітичну ситуацію у цьому регіоні, запобігло 
появі гострого політичного конфлікту, що міг вийти за межі України [4]. 

Отже, сьогодні є дуже популярними ідеї ухвалення закону про націо-
нально-культурну автономію в країни, що ніяк не суперечить встановле-
ним принципам унітарного устрою держави, на яких й ґрунтується устрій 
України. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / 

Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 
2. Калінкін А.С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної 

влади в Україні: монографія. Київ: Фенікс, 2018. 152 с.
3. Серьогіна С. Г. Державне будівництво та місцеве самоврядування: навч. 

посібник. Київ: 2019. 212 с.
4. Галунько В. В. Конституційне право України : тематичний словник / за ред.  

В. В Галунько. Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. 132 с.
5. Магновський І. Й. Конституційно-правові основи середніх елементів сис-

теми адміністративно-територіального устрою України: бюлетень Міністерства 
юстиції України. 2010. № 11. С. 37-43.

6. Бокань, Л. Польовий. Історія  культури України: підручник. Київ: 1998.



346

Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 
«Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду»

http://reicst.sgv.in.ua

Свиноус І. І. 
студентка 4 курсу факультету № 6

Харківського національного
університету внутрішніх справ

м. Харків, Україна
Шуміло О. М.

к. ю. н., професор, доцент кафедри
правового забезпечення підприємницької діяльності

факультету № 6 Харківського національного
університету внутрішніх справ

м. Харків, Україна 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ  
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

З 1 липня 2021 року в Україні відкрився ринок земель сільськогоспо-
дарського призначення, що на першому етапі дає можливість фізичним 
особам здійснювати операції по купівлі-продажу земельних ділянок до 
100 га одній особі. Суб’єкти підприємницької діяльності не мають права 
здійснювати подібні операції до 1 січня 2024 року.

Однак іноземним фізичним та юридичним особам заборонено укла-
дати угоди купівлі-продажу сільськогосподарських угідь до проведення 
референдуму з цих питань.

Згідно з даними моніторингу земельних відносин станом на 17 груд-
ня 2021 року здійснено 66 641 угод з відчуження земельних ділянок за-
гальною площею 169 833 га, що становить 0,4 % від загальної площі 
сільськогосподарських угідь. Середня вартість 1 га нині становить 38 
938 грн при середній нормативній грошовій вартості 1 га земель сіль-
ськогосподарського призначення 27 500 грн [1].

Із запуском вільного обігу сільськогосподарських угідь виникло бага-
то проблем правового характеру.

Залишається питання урегулювання володіння землею сільсько-
господарського призначення на праві спільної сумісної власності.

Купівля у спільну власність подружжя земельної ділянки одним з його 
членів, який є громадянином України, а інший – іноземцем [2, с. 195], 
суперечить положенням ст. 81, 130 Земельного кодексу України [3]. Вод-
ночас земельна ділянка, яку купує громадянин України особисто, зна-
ходиться в його приватній власності. Такі самі наслідки, якщо умовами 
шлюбного чи іншого договору, укладеного між членами подружжя, буде 
передбачено, що земельна ділянка, придбана в період шлюбу, є особи-
стою приватною власністю одного з них, який є громадянином України 
[4].

Факт перебування особи у шлюбі, зареєстрованому за кордоном іно-
земними органами влади, можна встановити, зокрема, шляхом вимо-
ги відповідних відомостей від особи, яка звернулася до нотаріуса для 
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посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки. За наявності 
обґрунтованих сумнівів щодо достовірності отриманої інформації нота-
ріус може направити відповідний запит до компетентного органу інозем-
ної країни, якщо Україною та відповідною іноземною країною укладено 
договір про правову допомогу. За відсутності такого договору нотаріус 
звертається до Міністерства закордонних справ України з проханням 
про направлення запиту [4].

Згідно з ч. 3 ст. 130 Земельного кодексу України [3] наслідками пору-
шення у ній вимог щодо набувачів сільськогосподарських земель є ви-
знання правочину, за яким набуте право власності на земельну ділянку 
вважається недійсним і земельну ділянку конфіскують.

У разі виявлення порушення вимог ст. 130 Земельного кодексу Украї-
ни [3] відповідні органи Держгеокадастру готують матеріали за результа-
тами проведеної перевірки для подання позову до суду про конфіскацію 
відповідної земельної ділянки (п. 34 «Порядку здійснення перевірки від-
повідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподар-
ського призначення») [5].

Процедура конфіскації врегульована ч. 3 ст. 145 Земельного кодексу 
України [3], відповідно до якої конфіскації за рішенням суду підлягають 
земельні ділянки, площа яких перевищує граничну площу земель сіль-
ськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності од-
нієї фізичної особи.

Установлюючи обов’язкову конфіскацію надлишків, чинне законодав-
ство не конкретизує, як будуть визначатися земельні ділянки зі всього 
масиву належних особі земель, які підлягають конфіскації. Так, це може 
відбуватися за місцем розташування (конфіскуватимуть ті, які розміщені 
поза межами одного масиву, однієї місцевості тощо), або ж визначаль-
ною буде дата придбання (конфіскації підлягатимуть земельні ділянки, 
які набуті у власність останніми).

Однак, оскільки таких умов Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільсько-
господарського призначення» [6] не встановлено, ці питання мають 
розв’язувати правозастосовні органи, зокрема, суд. Також на судові ор-
гани покладено й розв’язання конфлікту між фізичною особою та орга-
нами Держгеокадастру щодо визначення ділянки для її конфіскації [7].

Процес конфіскації у фізичної особи площі сільськогосподарських 
угідь на основі чинного законодавства відбуватиметься в декілька ета-
пів.

На першому етапі здійснюється подання відповідними органами 
Держгеокадастру позову до суду про конфіскацію земельної ділянки. На 
другому етапі здійснюється відкритий продаж конфіскованої земельної 
ділянки за рішенням суду на земельних торгах чи аукціонах. Вищеза-
значена процедура регламентується ст. 135–139 Земельного кодексу 
України [3]. На третьому етапі здійснюється виплата грошових коштів, 
отриманих від реалізації земельної ділянки колишньому її власнику за 
вирахуванням витрат, пов’язаних з її реалізацією.
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Отже, в Україні почав діяти законодавчо врегульований ринок земель 
сільськогосподарського призначення. Але поки що це не виключає ситу-
ацій нелегальної купівлі-продажу у прихованій формі та інших правопо-
рушень. Через це відбувається втрата значної частки державного дохо-
ду через втрату надходжень до державного бюджету. 
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ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Явище корупції різним ступенем властиве всім існуючим країнам. Ко-
рупція не тільки суттєво знижує рівень довіри населення до держави, 
органів державної влади, соціальних інститутів, а й викликає соціальну 
недовіру серед різних суб’єктів країни [1, с. 256].

Важливу роль у протидії поширенню корупції має відігравати свідо-
ма та соціально активна частина громадянського суспільства, зокрема 
інститути громадянського суспільства, і зокрема громадські організації, 
які є антикорупційними. Активне та якісне впровадження, наприклад, ін-
формаційно-просвітницької діяльності серед широких верств населен-
ня, ці організації посилюють свій вплив на різні напрями державної по-
літики у сфері запобігання та протидії корупції шляхом посилення участі 
громадськості у своїй діяльності [2, с. 123-130].

Таким чином, суб’єктами боротьби з корупцією є не лише особи з 
адміністративними функціями та державні службовці, а й пересічні гро-
мадяни та юридичні особи. Що стосується окремих осіб, то в цьому кон-
тексті не обов’язок людей боротися з корупцією, а їхнє вільне бажання 
здійснити таку протидію.

Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – націо-
нальна безпека», затверджена Указом Президента від 14 вересня 2020 
р. № 392/2020, відносить корупцію до загрози національній безпеці та 
національним інтересам України та зазначає, що непослідовність та не-
завершеність реформ і корупція перешкоджають виведенню Українські 
економіки від депресії, запобігання її стійкому та динамічному зростан-
ню, підвищення вразливості перед загрозами, розпалювання криміналь-
ного середовища [3].

Україна сповнена рішучості підтримувати конституційний принцип 
верховенства права та рівності перед законом. З метою реалізації кон-
ституційних засад індивідуальної юридичної відповідальності та необ-
хідності покарання держава запровадить принцип нульової толерантно-
сті до корупції, забезпечить ефективне функціонування органів з питань 
запобігання корупції та боротьби з корупцією.

Правовою основою цієї діяльності є ст. 36 Конституції України [4] та 
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Закону України «Про громадські об’єднання» [5]. Права, визначені в ст. 
21 Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до антикоруп-
ційного законодавства держава закликає громадян розголошувати ін-
формацію про корупційні правопорушення. З цією метою в Україні ство-
рено інститут викривачів.

Основними організаційно-правовими передумовами ефективної уча-
сті громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної 
політики в Україні є: 1) підвищення інформаційної відкритості та прозо-
рості органів державної влади, своєчасне інформування про їх рішення, 
всебічне роз’яснення намірів; 2) забезпечення доступності та підзвітно-
сті органів державної влади, зокрема з питань, що безпосередньо сто-
суються громадян; 3) подальше вдосконалення чинного законодавства, 
що забезпечить ефективні механізми участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної антикорупційної політики; 4) створення стабіль-
них форм конструктивного діалогу громадськості та влади щодо фор-
мування та реалізації державної антикорупційної політики на засадах 
партнерства та співпраці.

Законом України «Про запобігання корупції» [6] передбачено участь 
громадськості у заходах щодо запобігання корупції через можливість 
проведення, замовлення громадської антикорупційної перевірки норма-
тивно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, внесення 
пропозицій до компетентних органів, отримання відповідної інформації 
про оцінку поданих пропозицій.

Особливе місце займає антикорупційна експертиза, яку проводить 
профільний парламентський комітет. Цей комітет забезпечує процес під-
готовки висновків антикорупційної експертизи щодо законопроектів, які 
вносяться до Верховної Ради. Наприклад, у 2014 році комітет виявив 
корупційні ризики лише в 2,6% проаналізованих законопроектів, тоді як 
громадськість виявила їх у 82%.

Громадський контроль за діяльністю Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції (далі – НАЗК) здійснює Громадська рада. Крім 
того, НАЗК співпрацює з інститутами та організаціями громадянського 
суспільства, зокрема шляхом: залучення до розробки, реалізації та мо-
ніторингу виконання антикорупційної стратегії та державної програми її 
реалізації; стимулювання повідомлень про виявлені факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією злочинів, фактичний, потенційний конфлікт 
інтересів, інформування про вжиті НАЗК заходи за результатами оцінки 
повідомлень тощо [7, с. 142-145].

За даними Державної служби статистики України на 2021 рік, в 
Україні налічується понад двісті громадських організацій, які будують 
свою діяльність як антикорупційну. Проте, на відміну від Transparency 
International Україна, їхня діяльність у сучасній Україні не стала ефек-
тивним механізмом запобігання та боротьби з корупцією. Якщо виклю-
чити діяльність Transparency International Україна, то можна сказати, що 
сьогодні в українській державі немає дійсно потужних національних не-
залежних громадських антикорупційних організацій (рухів), які можуть 
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ефективно впливати на державну та політичну владу, органи держав-
ної влади, окремих представників, хоча вони спираються на громадські 
оцінки корупції в країні, попит на такі організації та рухи все ще існує.

Отже, вітчизняна антикорупційна політика має реалізовуватися лише 
за активної участі свідомої громадськості, що проявляється діяльністю 
інститутів громадянського суспільства, зокрема громадськими організа-
ціями антикорупційного спрямування, і засновуватися на комплексному 
застосуванні процедур такого характеру, як: попереджувальний, про-
світницький, контролюючий та викривальницький. Вплив громадських 
дій у боротьбі з корупцією в сучасній Україні має бути посилений такими 
чинниками: мінімізація бюрократичних процедур отримання інформації 
про корупцію; подальше вдосконалення діяльності в контексті застосу-
вання принципів гласності, прозорості та відкритості судових та право-
охоронних органів; надійний захист викривачів тощо. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ 
ТЕХНІКИ, ЇЇ МЕТА

Право не зможе виконати свого соціального призначення, якщо 
формі права не приділятиметься належна увага у правотворчості. 
Саме цим пояснюється провідне місце юридичної техніки, органічно 
пов’язаної із формою права. Юридична техніка прямо виявляється у 
зовнішній формі права, як у спеціально-юридичному змісті юридично-
го припису, так і в зовнішньому словесно-документальному вираженні 
в ньому волі. В той же час форма і зміст пов’язані, як і вплив на них. 
Юридична техніка позначається на нормативних та індивідуальних ак-
тах, зміст котрих заходиться в безпосередній залежності від форми 
юридичного припису та структури права, що в той же час позначається 
на змісті права. Таке важливе значення юридичної техніки і детерміну-
вало розгляд даного питання.

Тож, юридична техніка виступає важливим інструментом в процесі 
реалізації прав та законних інтересів громадян, це пояснюється тим, 
що значення має не лише знання своїх прав, а й вміння їх захищати та 
практично реалізовувати. Проте зауважимо, що світова юридична лі-
тература не досягла узгодженої думки щодо визначення поняття юри-
дичної техніки.

Науковці по-різному ставляться до цього поняття, кожен трактує 
його суть по-своєму. Впродовж різних часів науковці висували велику 
кількість трактувань юридичної техніки. В той же час слід зазначити, 
що впродовж тривалого історичного періоду (з ХІХ століття) визначен-
ня юридичної техніки постійно піддавалось розширенню.

Юридична література ХIХ - початку ХХ століть висувала під термі-
ном «юридична техніка» наукове оброблення права правниками (це 
пояснювалось тим, що право створюється народом, а на юристів по-
кладена лише обробка його з погляду права); юридичне вчення щодо 
оформлення правової думки; пояснення закону та заповнення в ньому 
прогалин; мистецтво застосування права; форму, що протиставляєть-
ся змісту, форму, котра за своєю суттю являється штучною конструк-
цією того, що викладено у праві, продуктом дії, а не розуму; юридична 
техніка ототожнюється з догматичним юридичним методом [1, с. 94].

Також, юридична техніка по-різному обговорювалася у радянській 
юридичній літературі. Деякі вчені стверджували, що юридична техніка 
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являє собою сукупність різних прийомів та способів, що застосовують-
ся в юридичній практиці з метою забезпечення більшої ефективності 
певних дій, що мають юридичні наслідки. Її також визначали як набір 
правових засобів та методів розробки, оформлення, публікацію та сис-
тематизацію юридичних приписів [2, с. 638].

У своєму теперішньому варіанті юридична техніка спирається не 
лише на досягнення формальної логіки, а насамперед на результати 
діалектичної логіки, що мають нерозривний зв’язок: юридична техніка 
будується на формальній логіці, яка редагується діалектичною.

Узагальнюючи визначення юридичної техніки, що висувають су-
часні науковці, ми можемо сказати, що юридична техніка є системою, 
що заснована на досягненнях теорії права і практично перевіреної 
правотворчості принципів, прийомів, засобів, правил (логічні, струк-
турні, лінгвістичні) підготовки більш якісно-досконалих за формою та 
структурою нормативно-правових і правозастосовних актів, котрі вико-
ристовую при розробці та систематизації актів з метою забезпечення 
їх удосконалення [3, с. 100]. Засоби, прийоми та правила гарантують 
повну та точну відповідність форми нормативних положень їх змісту, 
точність, ясність, правильність, доступність та простоту нормативного 
матеріалу.

Термін «юридична техніка» використовується двояко: ним познача-
ють науку про юридичну техніку та саму юридичну техніку як систему 
вимог і правил до нормативних та індивідуальних текстів [4, с. 39].

Юридична техніка потребує професійної майстерності у поданні 
юридичного матеріалу. Норми права мають відповідати іншим пра-
вовим нормам, не допускаючи повтори та прогалини, сформульовані 
державною мовою точно, ясно, зрозуміло та коректно. Даний виклад 
правової норми потребує певних навичок, які набуваються за допомо-
гою наполегливої праці, досвіду та практичних навичок. Оволодіння 
юридичною технікою являється невід’ємною частиною професійної 
свідомості та професійної правової культури.

Досліджуючи юридичні джерела, до основного призначення юри-
дичної техніки можна віднести точне, повне, чітке, правильне викла-
дення акта волевиявлення у акті-документі, віддзеркалення у тексті 
документа істинної волі законодавця/правозастосувача.

Також, від юридичної техніки залежать ступінь законодавчої доско-
налості, стан законності, дієвість законодавства, ясність та застосу-
вання правових актів, систематизація законодавства як постійної фор-
ми розвитку та вдосконалення існуючої правової системи [5, с. 22].

Таким чином, юридичну техніку необхідно розуміти як невід’ємну 
частину правової культури та важливе досягнення людства та як сту-
пінь досконалості у змісті, формі та структурі юридичного документа. 
Чим більше розвинута цивілізація, тим кращі технічні засоби та при-
йоми, які використовуються юристами у своїй професійній діяльності. 
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АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОСТІР У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ  
ТА ВОЄННОГО СТАНУ

Глобальні виклики в світі і суспільстві приводять до перегляду фор-
мування традиційних архітектурних просторів і виникненню їх гібридних 
форм, які адаптуються до різноманітних змін. Так, виникають ідеї перебу-
дови міст з урахуванням змін, продиктованих пандемією COVID-19.

 Карантин «замкнув» нас у квартирах, які часто доводилося перетво-
рювати на домашні офіси. Ми зрозуміли, що вірус легко поширюється у 
громадському транспорті або закритих приміщеннях. Який урок можемо 
звідси винести? Мабуть, нам треба інакше сприймати міста, в яких живе-
мо.

 У центрі уваги – публічний простір. Практика показала, що ідеальний 
варіант – це коли людина виходить з будинку і максимум за 15 хвилин 
може дійти до будь-якого місця, яке пов’язане з повсякденними потреба-
ми – праця, послуги, відпочинок. Ми розглядаємо так зване «15-хвилинне 
місто», концепція якого втілюється у Парижі під керівництвом мера міста. 
Людина майже не матиме потреби у наявності громадського транспорту і 
тим більше в автомобілях.

 Вулиці слід пристосовувати для того, щоб пішоходи мали більше міс-
ця, тротуари повинні стати ширшими, як це втілюється у м. Копенгагені. 
Розширення вільного простору також сприяє створенню додаткових літніх 
терас та місць на свіжому повітрі в ресторанах та кафе, де ростуть дере-
ва, які даватимуть тінь і прохолоду [1, с. 36-37].

 Будівництво міст, поділених на монофункціональні житлові та вироб-
ничі райони, не витримує критики. Тому, що мешканці міста не зможуть 
подолати такі відстані пішки. Комфортний міський квартал – той, в якому 
магазини та сервісні послуги надаються на перших нижніх поверхах, а 
вище розташовані квартири. Така система відома з середньовічної бага-
токвартирної забудови наших міст.

 Виникає питання, яке місто комфортне для пішоходів? Виходячи з 
того, що люди пересуваються на свіжому повітрі у публічному просторі, 
в якому набагато простіше тримати безпечну дистанцію, ходять більше 
пішки, їздять на роверах, помітно поліпшують стан свого здоров’я. 

 З американського досвіду відомо, що виникає парадоксальна ситуа-
ція, яка виявляє, що у пішохідних центрах мегаполісів люди здоровіші, ніж 
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ті мешканці, які живуть у більш «здоровіших», але залежних від автотран-
спорту в зелених передмістях. Через нездоровий спосіб життя мешканці 
міст страждають від ожиріння, мають проблеми з серцевими захворюван-
нями або наслідками автомобільних аварій [2, с. 125-126].

 Виникає питання, що потрібно містам – більше просторів для пішохо-
дів та велосипедних доріжок? Ця стратегія матиме принципово позитив-
ний вплив на розвиток економіки міст.

 Слід приділяти більше уваги для формування комфортних зон – вну-
трішніх подвір’ям, які функціонують як напівприватний простір, зеленим 
ділянкам для відпочинку від міського руху та транспорту. Необхідно бу-
дувати відкриті дитячі та фізкультурно-оздоровчі майданчики, спортзали.

 У той же час можливо розвивати самодостатність, яка під час пандемії 
виявляється дуже важливою.

 Виявлено, що в Україні більшість балконів і лоджій засклені, а на Захо-
ді активно розвиваються так звані «громадські сади», а також поширюєть-
ся вирощування рослин на балконах (лоджіях). Це дозволяє доповнити 
забезпечення ресурсами, сприятиме організації відпочинку та змістовно-
му дозвіллю.

 Отримують розвиток великі житлові тераси біля квартир і озеленені 
дахи. У вітчизняній практиці нещодавно у ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові бу-
динки. Основні положення» внесено зміни щодо збільшення параметрів 
балконів та лоджій, завширшки 1,5 м проти 1,2 м, що викликало великий 
супротив у інвесторів і замовників будівництва житла.

 Тенденція роботи «он лайн» у формі домашнього офісу обумовило 
виділення певного простору у квартирі. Це у майбутньому може визначи-
ти зменшення потреб у великих офісних приміщеннях. 

 Зменшується популярність будівництва житла у передмістях. Так, у 
центральних районах міст не було можливості займатися садівництвом, і 
люди переїжджають на околиці міст. У той же час досвід Австрії та Франції 
показує, що там проєктується соціальне житло з великими лоджіями та 
терасами [2, с. 226-230]. 

Відроджується будівництво квартир для кількох поколінь. У той же час 
у тренді однокімнатні квартири. 

 Найближча перспектива – це будівництво комфортних безпечних ко-
теджів з пішохідним рухом до об’єктів обслуговування. Паралельно ви-
никає «антивірусне» модульне житло з функціями «розумного будинку».

 Окреме питання, дуже схоже на пандемію, – так це міста з оголо-
шеним воєнним станом, де особливу увагу слід приділяти різним типам 
сховищ для захисту населення від обстрілів артилерією та авіацією. Дуже 
актуальним стає «критерій безпеки» житлових будинків та громадських 
будівель і споруд, які пропонується реалізувати різними підходами. Ці під-
ходи передбачається визначити у новій редакції ДБН В.2.2-5-97 «Захисні 
споруди цивільного захисту».

 Нагальним напрямом сучасного містобудування і архітектури в умо-
вах пандемії та воєнного стану є покращення оточуючого середовища та 
організація сприятливих умов життєдіяльності населених пунктів України 
[3, с. 125-143]. 
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