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Розділ 1

ОСВІТА. ПЕДАГОГІКА

С.М. Базиль,
аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка
науковий керівник: В.С. Толмачов,
кандидат технічних наук, старший викладач
кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій
Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка

ВИКОРИСТАННЯ ОФІСНИХ ПРОГРАМ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Динамічний розвиток цифрових технологій вимагає від сучасного
спеціаліста знань, умінь та навичок роботи на високотехнологічному
комп’ютерному обладнані, що використовується у різних сферах діяльності
людини. У наш час фахівець повинен оперувати теоретичними знаннями
роботи з програмним забезпеченням загального та спеціального
призначення, а також мати розвинуті уміння та навички роботи з
комп’ютерним обладнанням та цифровими технологіями
Перед системою освіти, зокрема перед педагогами закладів вищої
освіти, постає завдання розробити й впровадити такі інноваційні форми та
методи навчання, які сприятимуть удосконаленню знань, умінь і навичок
майбутніх спеціалістів, зокрема педагогів професійного навчання. Таким
чином, проблема підготовки інформаційно грамотних педагогів
професійного навчання для системи професійно-технічної та вищої освіти
залишається досить актуальною.
Одним з інструментів освітнього процесу є використання на заняттях
офісних пакетів програмного забезпечення (ПЗ), що потрібно майбутнім
спеціалістам, зокрема педагогам професійного навчання, для вирішення
поставлених завдань. До таких пакетів офісних програм можна віднести
велику кількість програмного забезпечення: Microsoft Office, Libre Office,
Open Office тощо.
Офісні пакети – це набір прикладних програм, що призначені для
обробки електронної документації на персональному комп’ютері. Вони
мають схожий інтерфейс і добре розвинену структуру взаємодії один з
одним. Як правило, офісний пакет містить такі прикладні програми:
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текстовий редактор, табличний процесор, програму для створення
презентацій, систему управління базами даних, редактор формул тощо [1].
У сучасному інформаційному середовищі існує велика кількість офісних
пакетів, але найбільшу увагу приділяють роботі з комерційним пакетом
прикладних офісних програм Microsoft Office, хоча більшість безкоштовних
офісних пакетів нічим не відрізняються від Microsoft Office. За даними аналізу
Techradar, до популярних не комерційних офісних програм можна віднести:
1.
LibreOffice – це безкоштовний офісний пакет прикладних програм,
який сумісний з усіма форматами документів пакету Microsoft Office і має всі
його функції [3].
2.
Google Docs – безкоштовний кросплатформний онлайн пакет
офісних програм з можливістю одночасної сумісної роботи з документами з
розширеним функціоналом.
3.
Microsoft Office Online виглядає і працює так само, як його
еквівалент на локальному комп’ютері. Існує версія Office Online для Chrome,
iOS і Android.
4.
WPS Office Free – це зменшена копія офісного пакету Microsoft
Office. Підтримує велику кількість форматів файлів, зокрема формати
Microsoft. WPS Office Free має підтримку для операційних систем Windows,
Linux, Android.
5.
Polaris Office – це кросплатформне програмне забезпечення для
офісу доступне для Windows, MacOS, Android та iOS. Щоб почати роботу з
програмами пакету, потрібно створити обліковий запис Facebook або Google
і увійти в нього.
6.
SoftMaker FreeOffice – безкоштовна версія містить майже всі
преміальні інструменти, підтримує формати Microsoft, включає в себе PDF
reader. Пакет підтримує формати Microsoft і пропонує легке перетворення у
формати PDF і Epub.
7.
Open365 – це повнофункціональний хмарний сервіс, що включає
в себе ключові компоненти набору LibreOffice, редактор зображень, пакет
електронної пошти Kontact Linux і хмарне сховище Seafile.
8.
Zoho Workplace – пакет офісних програм, що включає в себе
потужні інструменти побудови сайтів, інструменти управління файлами
тощо [2].
З огляду на вище зазначений матеріал можна зробити висновки, що для
підготовки майбутніх спеціалістів інженерного напряму, зокрема педагогів
професійного навчання, а також підвищення їх рівня інформатичної
компетентності, можна використовувати не тільки комерційну версію пакету
офісних програм Microsoft Office, але й некомерційні – Libre Office, Polaris
Office, WPS Office free та інші. Отже, на нашу думку, використання
некомерційних версій офісних пакетів в освітньому процесі закладів вищої
освіти буде більш доречним, оскільки, по-перше некомерційні версії програм
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є майже повними аналогами комерційних версій офісних програм, а
по-друге, вони безкоштовні і їх можна знайти у вільному доступі глобальної
мережі Інтернет без ліцензій на їх використання.
Список використаних джерел
1.
2.
3.

Офісні пакети. URL: https://programy.com.ua/ua/office_suite/ (дата звернення:
19.09.20).
Восемь бесплатных офисных программ URL: https://zza.delo.ua/know/8-besplatnyhofisnyh-programm-345172/ (дата звернення: 18.09.2020).
Бесплатные аналоги для бизнеса. URL: https://freeanalogs.ru/Mac%20OS
%20X/Business (дата звернення: 18.09.2020).

В.В. Воронецька,
здобувач кафедри педагогіки і професійної освіти,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
науковий керівник: В.А. Фрицюк,
професор кафедри педагогіки і професійної освіти,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ОВОЛОДІННЯ ШКОЛЯРАМИ ДОСВІДОМ САМОСТІЙНОЇ КРЕАТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ЇХНЬОГО ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Проведений нами теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми
розвитку творчого потенціалу школярів у сучасній школі, аналіз результатів
констатувального етапу експерименту довели, що бажаного рівня
сформованості творчих здібностей гімназистів можна досягти у процесі
систематичної реалізації певної сукупності педагогічних умов. Ці умови,
сформульовані нами у гіпотезі дослідження, потребують теоретичного
обґрунтування з метою подальшої перевірки під час організації дослідноекспериментальної роботи.
У гіпотезі дослідження педагогічними умовами розвитку творчого
потенціалу учнів гуманітарної гімназії у процесі позакласної роботи заявлені:
включення школярів в організовану на основі гуманістичних цінностей
життєдіяльність співтовариств дітей і дорослих; створення ситуацій
соціального вибору, творчого самовизначення, успіху з метою побудови
кожним учнем індивідуальної траєкторії життєтворчості; забезпечення
можливості оволодіння школярами досвідом самостійної різнобічної
соціально значущої діяльності, що має креативну основу.
З метою обґрунтування третьої педагогічної умови розвитку творчого
потенціалу учнів гуманітарної гімназії – забезпечення можливості
оволодіння школярами досвідом самостійної різнобічної соціально значущої
діяльності, що має креативну основу, – ми звертаємося до антропологічного
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підходу як методологічної основи дослідження процесу розвитку творчого
потенціалу суб’єктів освіти [4], аналізу психолого-педагогічних досліджень,
побудованих на ідеї спіралевидної повторюваності в педагогічному процесі
стадій, фаз [2], а також досліджень про колективну життєдіяльність, про
творчу діяльність. Зокрема, для обґрунтування спіральної моделі розвитку
творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії нами було взято до уваги
наступне.
З позиції антропологічного підходу проблема набуття учнями досвіду
самостійної різнобічної соціально значущої діяльності, що має креативну
основу, є складним тривалим і суперечливим процесом, в якому повною
мірою реалізуються загальні закони розвитку (закон єдності і боротьби
протилежностей, закон переходу кількісних змін в якісні, закон заперечення
заперечення). З погляду діалектичної логіки цілісний процес розвитку
відбувається по спіралі, в єдності поступальності і спадкоємності, відносної
повторюваності старого на кожному витку розвитку і виникнення нового.
Вагомим аргументом на користь вибору нами спіральної моделі
розвитку творчого потенціалу учнів як моделі формування творчої
індивідуальності є те, що ідея спіралі, стадій, фаз, їх повторюваності не нова
в педагогіці і психології. Зокрема, ця ідея лежить в основі таких концепцій,
як орієнтація школярів на соціально значущі цінності (М. Красовицький),
взаємозв’язок процесу розвитку колективу і морального формування
особистості (А. Макаренко), творча співдружність поколінь як основа
педагогіки загальної турботи (І. Іванов), педагогіка творчості – формування
творчої особистості в навчально-виховному процесі і поза ним (В.
Шубінський), суб’єкт-суб’єктні відносини в педагогічному процесі (І. Бех),
відображена суб’єктність (А. Петровский), різнорівневий соціальний
розвиток особистості в онтогенезі, теорія діяльності, що соціально
визнається і соціально схвалюється, як особливий за своїм психологічним
змістом тип діяльності (Д. Фельдштейн) та ін.
Аналіз названих концепцій свідчить про те, що за своєю проблематикою
вони так чи інакше пов’язані зі збагаченням досвіду самостійної різнобічної
соціально значущої діяльності. Це дає нам підстави вважати, що побудова
педагогічного процесу по «спіралі» створить умови для розвитку творчого
потенціалу особистості школяра.
Ще одним аргументом на користь вибору нами «спіралі розвитку
творчого потенціалу школяра» як моделі освоєння і побудови учнем досвіду
самостійної різнобічної соціально значущої діяльності, яка має креативну
основу, є те, що людина як творча індивідуальність розвивається в творчій
діяльності. Творчість учені розглядають як універсальний механізм розвитку
особистості, що забезпечує її входження у світ сучасної культури і
формування способу існування у цьому світі [1, с. 71]. Творчий процес також
має свої стадії, що повторюються, які ми враховували при розробці «спіралі
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розвитку творчого потенціалу школяра». Ми згодні з В. Шубінським [3] у
тому, що з метою реалізації педагогічних завдань варто враховувати основні
ланки творчого процесу. Науковець доводить, що ці ланки лежать в основі
розвитку творчої особистості під час вивчення навчальних предметів, в
позаурочній роботі і в соціальній діяльності. На наш погляд, є цінним те, що
цей висновок зроблений автором у результаті аналізу досліджень з психології
творчості, узагальнення педагогічного досвіду. Підхід дослідника до
творчості як поетапного процесу, що потребує для свого успішного перебігу
певних «поетапних» якостей, виникнення і розвиток яких відбувається в
цьому процесі, до певної міри продуктивний для виконання нашого
дослідження. Зауважимо, що на кожному витку «спіралі» відбувається
освоєння і побудова учнем тих компонентів досвіду самостійної різнобічної
соціально значущої діяльності, що, з одного боку, забезпечують
життєдіяльність дитини на цьому витку, з іншого, – при його проходженні
школярем збагачуються.
Охарактеризуємо в контексті виконуваного нами дослідження модельне
уявлення про освоєння і побудову школярем досвіду самостійної різнобічної
соціально значущої діяльності, що має креативну основу, – «спіраль розвитку
творчого потенціалу учня». Спочатку визначимо її «витки» і розкриємо зміст
кожного з них.
Нагадаємо, що найважливішою умовою розвитку творчого потенціалу
школяра ми вважаємо включення суб’єкта освіти в педагогічно організовану
на основі гуманістичних цінностей громадянського суспільства
життєдіяльність співтовариства дітей і дорослих. Організація цих
співтовариств заснована на тих ідеях педагогічних досліджень про
можливості колективної життєдіяльності, що забезпечують реалізацію
актуальних виховних функцій сучасної освіти. Відомо, що така
життєдіяльність має певні стадії колективної організаторської діяльності
(І. Іванов, О. Газман, В. Караковський, М. Красовицький, С. Поляков,
Л. Сохань та ін.). Більшість дослідників виокремлюють такі стадії, як
попередня робота вихователів, колективне планування, колективна
реалізація, колективний аналіз і оцінка, післядія. Ці стадії в модифікованому,
відповідно до завдань нашого дослідження, варіанті будуть включені в зміст
витків «спіралі».
Варто зауважити, що витки «спіралі» – це водночас і організаційні
«кроки», їх змістове наповнення має потенціал для збагачення досвіду
творчого життя суб’єктів освіти, перш за все, учнів.
Отже, можемо зробити висновок, що учень разом з дорослим, за його
сприяння в педагогічно організованій життєдіяльності (на уроці, на
позаурочному занятті, в установі додаткової освіти) обирає ціннісну основу
для освоєння і побудови досвіду творчого життя, ставить цілі на майбутній
період життя, визначає засоби їх досягнення, планує свою індивідуальну і
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колективну життєдіяльність, творчо реалізовує заплановане і аналітично,
критично оцінює себе й інших у конкретних видах діяльності, приймає
відповідно до цього рішення. Здійснення післядії передбачає саморух дитини
в освоєнні і побудові нею досвіду самостійної різнобічної соціально значущої
діяльності за межами спеціально педагогічно організованого процесу її
життєдіяльності.
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Г.М. Лучик,
викладач облікових дисциплін
Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну

НЕТРАДИЦІЙНІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Педагогічна діяльність – це складний багатогранний процес, що
функціонує в умовах науково-технічного прогресу та високої ролі
інформатизації всіх складових суспільного життя. В умовах реформ
вітчизняної освіти, дедалі більшої популяризації набувають нетрадиційні
методи навчання, підвищується ролі інформаційних засобів та технологій.
При цьому, головною метою контролю є визначення рівня якості знань та
засвоєння навчального матеріалу студентом чи учнем, відповідності набути
практичних навичок і вмінь – теоретичному матеріалу і завданням
навчального предмета.
Вищі навчальні заклади України в умовах Болонського процесу
перейшли на кредитно-модульну систему оцінювання та контролю знань,
яка повністю витіснила та замінила традиційну систему. У середній та
фаховій освіті ж традиційна система оцінювання і контролю знань
використовуються в більшості навчальних закладів.
Однак, традиційна система не задовольняє потреби сучасного
навчального процесу, який носить особистісно-орієнтовний характер.
На сучасному етапі розвитку педагогіки в навчальних закладах в Україні
при викладанні використовують такі нетрадиційні системи оцінювання і
контролю знань, зокрема:
8

1. Блочне навчання – за яким навчальна дисципліна поділяється на
блоки, за лекційно-семінарською комбінованою системою навчання М.П.
Гузика.
2. Модульно-розвивальна система навчання – основоположниками, якої
в Україні вважають вчених А. Фурмана та П. Юцявічене. Навчальний предмет
розбивається на модулі, що структурують навчальний зміст з використанням
динамічних та діяльнісних підходів вчителем чи викладача.
3. Модульно-рейтингова технологія навчання – яка виникла у результаті
поєднання Модульної технології навчання з рейтинговою системою
оцінювання.
4. Блочно-модульне технологія навчання – передбачає структурування
навчального матеріалу, що підвищує рівень ефективності засвоєння знань
учнем та студентом.
5. Блочно-рейтингова технологія навчання – що передбачає
структурування навчального матеріалу за темами в блоки та використання
бально-рейтингової системи оцінювання знань учнів та студентів.
Блочне навчання, авторами, якого вважають В. Шаталова та М. Гузика
передбачає поділ всього навчального матеріалу на блоки. Блоком вважається
логічно завершений дидактично обґрунтований теоретичний або
практичний навчальний матеріал за окремою відповідною темою. Тобто,
блоками вважаються незначні обсяги навчального матеріалу, які можна
подати, в основному за один урок. Закріплення поданого матеріалу за блоком
відбувається у формі фронтального опитування, індивідуальної роботи,
письмових робіт, тестових завдань, творчих групових робіт.
Модульна технологія навчання виникла ще у 60-х роках минулого
століття у США, яка передбачала об’єднання блочного подання матеріалу в
модулі. Модульна технологія навчання стала альтернативою проблемного та
володіла такими особливостями, як: подача матеріалу блоками,
різнорівневість та нестандартність завдань, можливість учнем чи студентом
здійснювати самоконтроль.
Щоб досягнути в університеті позитивних результатів навчання, треба
поєднати Модульну технологію навчання з рейтинговою системою оцінки
знань, коли студент набирає бали на кожному етапі засвоєння навчальної
програми, її називають модульно-рейтинговою технологією навчання у
структурі лекційно-семінарської системи навчання.
Максимович О. вважає, що «модульне навчання – це процес засвоєння
навчальних модулів в умовах повного дидактичного циклу» [20, с. 265].
Фурман А.В. вважає, що «модульне навчання – це пакет науково-адаптованих
програм для індивідуального навчання, що оптимізує на практиці академічні
й особистісні досягнення учнів із певним рівнем попередньої підготовки.
Воно здійснюється за окремими функціонально-автономними вузлами,
відображеними в змісті, організаційних формах і методах, тобто за
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модулями, призначення, яких – розв’язати конкретне коло психологопедагогічних завдань» [34, с. 127].
На думку, П. Юцявичеве «сутність модульно-розвивального навчання
полягає у тому, що учень більш самостійно або зовсім самостійно може
працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною
програмою, яка включає цільовий план дій, банк інформації та методичне
керівництво щодо досягнення поставлених дидактичний цілей» [17, с. 360].
Модульно-розвивальне навчання спрямоване на інтенсифікацію
навчально-виховного процесу за рахунок ефективнішого використання
розумового потенціалу учня та студента.
Однією із сучасних технологій навчання, що використовується у вищій
освіті є модульно-рейтингова технологія, що поєднує в собі модульне
навчання та рейтингову систему оцінювання. Однак, у вітчизняній педагогіці
модульно-рейтингова технологія навчання використовуються і у середній
освіті.
Поторацька В.В. вважає, що «альтернативною традиційній системі
навчання і оцінювання успішності студентів стала модульно-рейтингова.
Рейтингова система оцінювання знань, умінь і навичок студентів основана
на таких принципах: кожна навчальна дисципліна і робота студента з її
опанування оцінюється у залікових одиницях, сумою яких визначається
рейтинг; обов’язково ведеться облік поточної роботи студента, який
відображається у підсумковій оцінці (у залікових одиницях); враховуються
особливості викладання різних предметів ( складність, значення дисципліни
в навчальному плані), тобто коефіцієнт складності (значущості); наявність
різних видів контролю (вихідний, поточний, проміжний, підсумковий);
навчальний рейтинг студента за семестр або рік визначається як
середньоарифметичний від рейтингу з кожної навчальної дисципліни» [26].
Модульно-рейтингова технологія навчання ставить вимоги, як до
викладача та і до студента, зокрема високий рівень організованості,
динамічності,
диференційованості,
удосконалення
методичного
забезпечення, готовність студента до самостійної та науково-дослідницької
робіт, бальна система оцінювання рівня знань та проведення модульного
контролю. Саме, система оцінювання рівня знань та вмінь студента стає
особливим елементом реалізації модульно-рейтингової технології навчання.
Викладач зобов’язаний розробити систему бального оцінювання за кожним
поточним модулем та підсумкового контролю.
За блочно-модульною технологією навчання кожен модуль включає в
себе лекційні, практичні та семінарські заняття. А також за кожним модулем
виділено самостійну роботу, домашнє завдання, написання доповідей та
рефератів. Особливостями блочно-модульного навчання є високий рівень
структурованості навчального матеріалу, формування аналітичного
мислення через призму проблемного навчання та науково-дослідницької
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роботи. В Україні блочно-модульна технологія навчання використовується у
вищих навчальних закладах, зокрема при викладанні студентам, що
здобувають вищу освіту у сфері педагогіки.
Наступним об’єктом дослідження стає Блочно-рейтингова технологія
навчання, яка використовується у вітчизняній педагогіці на рівні середньої
освіти, не апробована у ВНЗ. Вперше в Україні її почали використовувати
саме для викладання природничих наук.
Блочно-рейтингова система – це вдалий поділ навчального матеріалу на
блоки за своїм логічним змістом при використанні рейтингової системи
контролю знань та їх оцінювання. Блочно-рейтингова система – це
нетрадиційна система оцінювання та викладання, яка носить системний та
раціональний характер. Таким чином, дана система передбачає оцінювання
у вигляді балів за кожен вид заняття чи виконання певних видів робіт учнем
чи студентом.
Отже, проаналізувавши дослідження сучасних науковців та педагогічних
працівників можна стверджувати, що в системі освіти існують такі сучасні,
відмінні від традиційної, системи оцінювання та контролю знань, як: блочне
навчання; модульно-розвивальна система навчання; модульно-рейтингова
технологія навчання; блочно-модульне технологія навчання; блочнорейтингова технологія навчання.
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ СУЧАСНОСТІ
Останніми десятиліттями світ стрімко ускладнюється. Головний виклик
сучасності – це виклик модернізації. Сенс полягає у тому, як країна,
інституція, особа відповідають на цей виклик. Які проблеми постали перед
університетами світу, України у зв’язку з цим?
Пріоритет розвитку освіти як найважливішої складової людського
потенціалу
незаперечний.
Розвинений
освітній
потенціал
стає
найважливішою перевагою у глобальній конкуренції. Призначення освіти
полягає у забезпеченні людей знаннями і навичками, необхідними для
досягнення власних цілей, а також для того, аби взяти участь у житті
суспільства в якості самостійних громадян. Важливу роль у цьому відіграють
університети, які мають сприяти розвиткові особистості студента. Сучасний
студент – це складна людина у складному світі, яка має оперативно реагувати
на багатоманітність перспектив.
У всьому світі визнана необхідність змін у сфері освіти. Офіційно в
Україні проголошено курс на реформування. Але чи розуміють університети
самі себе у сучасних умовах? Досвіт показує, що чимало професорів
вважають, що університети існували завжди або історично склалися для того,
аби давати їм роботу. Їхня самосвідомість заважає розумінню необхідності
серйозних трансформацій в університетах, вищій освіті і виробництві знань
і не дає зосередити увагу на суспільних завданнях університетів, які у
майбутньому можуть стати легітимними академічними цінностями.
Натомість «мрії про минуле» затьмарюють реалії теперішнього стану:
економічні, соціальні, демографічні, технологічні показники, позиції у
світових рейтингах є свідченням неблагополуччя. Небажання передбачати
майбутнє негативно відбивається на теперішньому. Разом із тим, аби дати
знання і навички студентам, треба розуміти, що саме знадобиться через п’ять
– десять – п’ятнадцять років. Тобто освіта має виходити не тільки з реалій
сьогодення, але і з ймовірностей майбутнього.
У 2018 р. міжнародна організація Global Education Futures оприлюднила
доповідь про майбутнє освіти у складному суспільстві ХХІ ст. Головні тренди:
зміна парадигми; перехід до освіти, орієнтованої на того, хто навчається;
нові горизонти освітньої екосистеми; освіта для керованої еволюції та
процвітання [1]. Дискусії стосовно того, як розбудовувати сферу освіти у
майбутньому, виявили, умовно кажучи, два табори: «консерватори»
асоціюють освіту в першу чергу з фундаментальністю, тоді як «реформатори»
– з ефективністю. В глибині – протиріччя між «гуманістичним ідеалізмом» та
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економоцентризмом. На поверхні – з’ясування університетських проблем за
умов ринкових відносин.
Один з провідних західних соціологів З. Бауман концептуалізував
ситуацію таким чином: «Все, що зробили університети за останні дев’ятсот
років, мало сенс або при орієнтації на вічність, або в рамках доктрини
прогресу; модерніті ж звільнила від першої, тоді як постмодерніті знецінила
другу… На практиці це означає підпорядкування суворим вимогам ринку і
вимірювання «суспільної корисності» створюваного університетами
продукту наявністю стабільного попиту, розгляд університетів, що
створюють «ноу-хау», в якості постачальників певного товару, котрому
доводиться боротися за місце на переповнених полицях супермаркетів,
товару, який губиться серед інших, якість яких перевіряється обсягами
продажів» [2].
У сучасному світі відбувається сервісізація економіки. Відповідно
віддзеркаленням культури ринкового суспільства стала формула «Освіта як
послуга». Освіта, зокрема університетська, має орієнтуватися на панівні
цінності такого суспільства. Це – максимізація корисності, ефективність і
конкурентоспроможність, свобода і плюралізм самовизначення.
В усьому світі відбувається трансформація університетів, які все більше
нагадують заклади підприємницького типу, що надають освітні і наукові
послуги, котрі орієнтуються на прикладні дослідження і комерціалізацію їх
результатів, розширюють коло джерел позабюджетного фінансування. Разом
із тим завдання університетів на сучасному етапі – розвиток нового
виробництва, що випускає інтелектуальну продукцію, необхідну суспільству,
а також фахівців, які будуть її випускати за межами університету. Таким
чином відбувається творення соціально-культурного капіталу тієї чи іншої
країни. Це відповідає одній з провідних тенденцій сучасності – перетворення
знання у продукт і, відповідно, університету (як місця відтворення знання) в
інституцію у його просуванні на ринку. Актуальним є «академічне
підприємництво»: нові продукти і сервіси мають належати спін-офф
компаніям, які виникають на кампусі, та з якими університет зберігає
«кровний зв’язок» через систему еквітіс, тобто отримує частину прибутку [3].
Це – один з прикладів трансляції управлінської культури бізнесу у сферу
вищої освіти. Це – питання практичної ефективності освіти. Університет,
який прагне бути актуальним на ринку освітніх послуг, має завжди
відстежувати запити та пропонувати свій якісний актуальний освітній
продукт. Інакше споживач – студент – поїде туди, де зможе одержати бажане.
Сучасні студенти є більш прагматичними, ніж попередні покоління. На
них здійснюється колосальний тиск зовнішнього середовища. Вони
вважають, що мають бути успішними, відразу заробляти гроші, причому
великі гроші. Вони весь час думають над питаннями потрібності на ринку,
майбутньої роботи. Відповідно з перших курсів молодь турбує питання: «А
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чи тому мене вчать?». Слід мати на увазі, що в багатьох випадках
університетський диплом перестав бути показником цінності людини для
роботодавця. Взагалі, у теперішнього покоління Z немає пієтету стосовно
університетської освіти, особливо вітчизняної.
В Україні часом ігнорується невід’ємна логіка ринкової економіки, де
освіта трансформується у сферу освітніх послуг. Логіка ця проста: споживач
має бути задоволений. Якщо споживач незадоволений, він придбає послугу
в іншому місці. Кожного року все більше українських молодих людей їдуть за
кордон для навчання з метою майбутнього працевлаштування. Насамперед,
це зменшує можливості роботи українських університетів. Але найголовніше
– це буквально знекровлює націю, що піднімає проблему до рівня загрози
національній безпеці України. Висновок: модернізація університетів і
університетської освіти є нагальною потребою подальшого розвитку країни.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ СИНТЕЗУ В ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ
Проблема синтезу мистецтв пов’язана з об’єднанням різноманітних
видів творчості під час створення мистецького образу, тому метою роботи є
визначення окремих аспектів розуміння синтезу в художній творчості.
Художник синтезує живопис з іншими видами мистецтва, урізноманітнюючи
форми мистецького характеру, а саме поняття синтезу є різнобічним і
всеохоплюючим.
Окреслюючи контури розуміння синтезу в художній творчості, можна
визначити лише окремі напрями, що мають місце під час створення й
реалізації суті художнього твору, яка може мати складний характер
поєднання різних видів мистецтв шляхом їх комбінації.
Основа синтезу – універсалізм. Згадаймо, що М. Врубель, крім живопису,
займався сценографією і скульптурою, П. Гоген, окрім живопису, займався
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скульптурою й керамікою, В. Кандинський був живописцем, музикантом,
поетом, В. Лембрук – скульптором, живописцем, графіком і поетом [1, c. 42].
В основі синтезу художнього твору завжди є певна архітектурно-змістова
будова, що в процесі реалізації творчого задуму приймає образотворчу
форму. Синтез досягається завдяки спільному стилю різних видів мистецтва,
які зберігають своє відносне значення у виконаній роботі.
Відмова від спрощеного розуміння синтезу в художній творчості,
розуміння його як сполучення, з’єднання компонентів вимагає осмислення
вже давно усвідомленої нерівнозначності типів художнього синтезу, що
можуть проявитися у перекладі однієї художньої мови іншою, виникненням
складних форм творчості, що мають постійний характер, а також
багатоманітних засобів наближення видів мистецтв, різних їхніх комбінацій
(О.А. Хадинська [2], І.Г. Хангельдієва [3]).
У цьому напрямку синтез розуміється відносно впорядкування взаємодії
й відносин. Це може призводити до ототожнення цих понять або їх
розмежування.
Міркуючи над природою синтезу в конструкції специфіки розуміння
сучасного мистецтва, співвідносимо частини і ціле, конструкцію і форму,
внутрішній зміст і зовнішню естетику. З погляду об’єднувального, цілого
змісту, відносно методології теоретичного розмежування підходів до
визначення особливостей синтетичного твору, необхідно наголосити на
важливості виділення основної, найвагомішої теми, що рівнозначно
пронизує всі частини твору. Функції кожного окремого елемента визначають
сутність їх взаємовираження.
Щодо дефініції синтезу мистецтв у художній енциклопедії під загальною
редакцією В. Полєвого знаходимо: «Поняття синтезу мистецтв має на увазі
створення якісно нового художнього явища, не зведеного до простої суми
компонентів, що його складають. Їх ідейно-світоглядна, образна й
композиційна єдність, загальна участь у художній організації простору і часу,
узгодженість масштабів, пропорцій, ритму породжують у мистецтві якості,
здатні активізувати його сприйняття, надавати багатоплановості,
багатогранності розвитку художньої ідеї, справляти на людину
різносторонню емоційну дію [4, c. 243–244]».
Синтез мистецтв у сучасному художньому культурному просторі відіграє
окрему роль, особливістю якої є естетично-виразна гармонізація художнього
об’єкту. Це поєднує в собі суб’єктні й об’єктні аспекти, що є різними
інтерпретаціями реалій культурного простору кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.
Виникають різні жанрові спрямованості синтезуючих напрямів мистецтв, які
взаємодіють між собою й інтерпретуються один відносно одного [5, c. 9].
Отже, до окремих аспектів розуміння синтезу в художній творчості
можливо віднести наступні:
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- виділення основної, найвагомішої теми, що рівнозначно пронизує всі
частини твору;
- створення певної архітектурно-змістової будови завдяки спільному
стилю різних видів мистецтв, які зберігають своє відносне значення у
виконаній роботі;
- об’єднання різноманітних видів творчості, видів мистецтв під час
створення мистецького образу в їхній комбінації;
- відмова від спрощеного розуміння синтезу в художній творчості,
розуміння його як сполучення, з’єднання компонентів;
- створення конструкції якісно нового художнього явища, здатного
справляти на людину різносторонню емоційну дію;
- гармонійність художнього об’єкту з інтерпретацією синтезуючих
напрямів мистецтв.
Сучасне образотворче мистецтво поєднує в собі різноманітні художні
ідеї. Водночас відбувається образна реалізація художніх пластичних
прийомів у різних видах матеріалів: кераміці, склі, металі, текстилі, дереві
тощо. У сучасній практиці художники активно використовують образну мову
в поєднанні прийомів і технік живопису, скульптури, графіки.
Форми синтезу образотворчого мистецтва забезпечують здатність до
самовираження й відкривають перспективу появи нових стилів живопису.
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ВІДЕОМАТЕРІАЛИ НА ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯХ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ
АУДІЮВАННЮ З ФАХОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ–
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
У зв’язку з викликами сьогоднішніх світових реалій виникає нагальна
необхідність всебічної якісної підготовки студентів – іноземних громадян, що
на часі в умовах карантину змушені вивчати всі дисципліни онлайн.
Навчання студентів–іноземних громадян на кафедрі мовної підготовки
ЗДМУ з метою опанування ними української мови як іноземної здійснюється
постійно та в усіх видах мовленнєвої діяльності, створюючи основу для
якісного рівня комунікативної компетенції. Такий підхід уможливлює вільне
спілкування українською мовою в соціально-культурній сфері, ефективне
засвоєння фахових дисциплін, наукової інформації.
Переведення навчального процесу в українських університетах в
онлайн-площину,
необхідність
засвоєння
студентами–іноземними
громадянами великого обсягу навчального матеріалу з фахових дисциплін на
онлайн-лекціях робить очевидним необхідність більш уважного підходу до
навчання аудіюванню на заняттях з української як іноземної мови.
Тому мета даної статті – проаналізувати принципи і критерії відбору
відеоматеріалів, що призначені для навчання української мови як іноземної
студентів другого – третього курсів з метою формування навичок аудіювання
навчально-фахових текстів.
Питання навчання аудіюванню при вивченні іноземної мови
висвітлюють у своїх працях відомі методисти С.Ф. Шатілов, А.Н. Щукін,
Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез та інші.
Аудіюванням, – на думку дослідників лінгводидактики і методики, –
називається рецептивний вид мовленнєвої діяльності, який включає
складний аналітико-синтетичний процес сприйняття і розуміння змісту
усного повідомлення завдяки звучанню мови, активній переробці
осмисленню інформації, що повідомляється. Головною метою навчального
аудіювання є відбір важливої навчально – наукової і фахової інформації з її
подальшим використанням у майбутній професійній діяльності [1, с. 24].
Беручи до уваги досвід викладачів-практиків, висловлювання студентів,
можна стверджувати, що аудіювання вважається одним із наважачих видів
мовленнєвої діяльності. Це має своє пояснення: в реальному спілкуванні
важливо зрозуміти текст з першого пред’явлення, бо повторення іноді
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неможливе або відсутнє. Існує низка інших об’єктивних труднощів, які
заважають розумінню висловлювання з першого разу. З одного боку це
можуть бути індивідуальні особливості того, хто говорить: темп мовлення,
вимова і розбірливість, а з іншого – навчально-фахове аудіювання
ускладняється специфічним контекстом. Наприклад, це чисельні терміни,
синтаксис тексту, достатня кількість віддієслівних іменників, числівників.
Тому є сенс більш ґрунтовно підготувати завдання для аудіювання, щоб
уникнути або зменшити вищезгадані складнощі [2]. Варто відзначити, що
навчання аудіюванню здійснюється в комплексі з формуванням умінь та
навичок в інших видах мовленнєвої діяльності. Під час роботи з
відеоматеріалом
одночасно
відпрацьовується
лексико-граматичний,
комунікативний і фонетичний матеріал. Під час виконання відеозавдань у
студентів – іноземних громадян розвивається слухова пам’ять, аудіо – та
візуальне сприйняття. Як стверджує Азімов Е.Г., аудітивні вміння сприяють
цілісному сприйняттю інформації, це так звані «…аналітико-синтетичні
операції з розпізнавання мовної структури і добування даних» [1].
Як Азімов Е.Г. так і Щукін О.Н вказують на те, що розвиваються
аудітивні вміння для цілісного сприйняття інформації, так звані
«…аналітико-синтетичні операції з розпізнавання мовної форми і добування
даних» [1, c. 8].
Згідно класифікації за Е.Г. Азімовим, аудіо- та відео засоби навчання
можуть бути: а)навчальними, тобто розробленими з навчальною метою
використання на даних заняттях; б) створеними для занять з інших
дисциплін; в) взятими із повсякденних засобів масової комунікації і
інформації [1]. Впровадження у навчальний процес відеоматеріалів дає свої
переваги – відбувається одночасне стимулювання декількох каналів
сприйняття у слухачів завдяки наочності, обсягу, експресивності,
динамічності подачі інформації. Таким чином, сам процес навчання
української мови як іноземної відбувається з урахуванням індивідуальних
особливостей тих, хто навчається. А для досягнення головної мети –
формування комунікативної компетенції у студентів – іноземних громадян
під час проведення занять з української як іноземної, важливо також
спиратися на критерії добору та підготовки відеоматеріалів: комунікативна
спрямованість, урахування основної спеціальності, що має на увазі добірку
таких матеріалів, які сприятимуть формуванню фахової комунікативної
компетенції майбутніх медиків, автентичність, науковість, новизна,
доступність.
Велику організаційну і практичну роботу в цьому контексті сьогодні
проводять викладачі кафедри мовної підготовки ЗДМУ. Навчальний процес
проходить онлайн в Оffice365 з використанням TEAMS, Forms та інших
додатків. На допомогу приходять навчальні або документальні фільми в
інтернет-просторі, розробка до них комплексу завдань.
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Дана стаття знайомить з комплексом вправ і тестів, що розробляються
для формування вмінь і навичок з аудіювання.
Відомо, що аудіювання, як рецептивний вид діяльності, являє собою
сукупність аналітико-синтетичних операцій. Отже повне розуміння
мовлення можливо лише на етапі автоматизації всіх операцій: сприйняття,
розпізнавання звукової форми і синтезу змісту [3]. Для автоматизації цих
операцій і формування навичок слуху та вимови готуються для кожного
курсу навчання методичні розробки, де завдання з аудіювання поєднуються
з вправами для інших видів мовленнєвої діяльності. Весь комплекс завдань
можна умовно розділити на підготовчі (передтекстові), рецептивні,
репродуктивні, продуктивні (притекстові, післятекстові).
Основною метою підготовчих вправ є зняття мовних труднощів при
подальшому
сприйнятті
повідомлення,
створення
комфортного
психологічного оточення, коли студенти завчасно мають по позитивний
настрій на успіх. Тому на даному етапі варто виконувати вправи на
«…тренування прогнозування» [4].
Наприклад, при проходженні лексичної теми «Значення зубощелепної
системи» на ІІ курсі спеціальності «Стоматологія» зі студентами – іноземними
громадянами україномовної форми навчання, до відеофільму про
зубощелепну систему було підготовлено наступні завдання.
Завдання перед початком перегляду фільму:
1.Прочитайте подані нижче твердження і здогадайтеся, які з них
відповідають або не відповідають уяві про будову зубощелепної системи.
2. Прочитайте коротку інформацію про функції зубощелепної системи,
заповніть пропуски відповідними словосполученнями, а після перегляду
фільму співставте ваші дані з побаченими.
3. Перегляньте список слів, фраз, термінів, які ви почуєте. Якщо є
невідомі, знайдіть у словнику.
4. Прочитайте подані речення та поставте їх у логічній послідовності.
Під час перегляду окремих частин відео варто виконати завдання,
зорієнтовані на тренування вміння розвивати, сприймати мову на слух,
утримувати у пам’яті інформацію, розуміти її в цілому. Тому на даному етапі
вважається доцільним ввести такі вправи:
1.Знайти конкретну інформацію або розпізнати певну комунікативну
інтенцію.
2. Переглянути матеріал та заповнити пропуски (медичні терміни,
числівники, керування дієслів, прийменники).
3.Завдання на повтор речень та запис з пам’яті.
4.Завершення або початок речення.
На етапі після перегляду відеоматеріалів важливо формувати і розвивати
вміння та навички компресії отриманої інформації, знаходження
інформаційних центрів, основної проблеми, тестові завдання з кількома
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правильними
відповідями,
складання
короткого
повідомлення,
висловлювання своєї думки, згоди-незгоди з подальшою аргументацією,
написання висновку.
На жаль, в умовах карантину і при проведенні онлайн–аудіювання
існують технічні об’єктивні складнощі, які не завжди дозволяють виконувати
всі тренувальні вправи на занятті. Тому деякі завдання з аудіювання можна
залишити для подальшого індивідуального перегляду та самостійного
виконання. Це може бути написання тез, плану, висновку, на третьому курсі
– анотація. Звичайно, вимогою до такої роботи є обов’язковий контроль
виконання.
В результаті можна зробити висновок, що критеріями ефективного
застосування відеоматеріалів на онлайн-заняттях в Оffice365, додатку
ТЕАМS, що призначені для формування навичок аудіювання у студентівіноземних громадян з українською мовою навчання, є функціональність,
доцільність, послідовність і системність застосування, поєднання даного виду
з іншими формами і методами навчання, стимулювання студентів до
активної розумової, пізнавальної діяльності і самостійної роботи, розподіл
завдань в залежності від етапу навчання, комунікативної мети, упевненість в
тому, що використання відеоматеріалів забезпечить стійкість і міцність
засвоєння знань, їх прикладне значення [9].
Отже, виходячи з вищенаведеної інформації, можна дійти висновку, що
відеоматеріали мають відповідати комунікативній меті навчального процесу,
а повинні бути підготовлені з урахуванням міжпредметних зв’язків та
інтегруватися в загальний навчальний процес. Формування умінь і навичок
аудіювання для формування комунікативної компетенції в сфері навчальнопрофесійного спілкування студентів–іноземних громадян є важливим
завданням, вирішення якого забезпечить ефективну і результативну
підготовку майбутніх лікарів–професіоналів.
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ВПЛИВ АНТИЧНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ
ТА СТАНОВЛЕННЯ ВИДОВИЩНОЇ ЗАЧІСКИ
В умовах розвитку сучасної індустрії моди істотного значення набуває
видовищна зачіска яка вважається важливою частина сучасного іміджу,
об’єктом дизайнерських практик та, водночас, витвором мистецтва.
До історії виникнення та формування видовищної зачіски зверталися
Б. Кокс, К.С. Джонс, Д. Стаффорд, К. Стаффорд, Ш. Філл, Р. Раугул,
І. Сиромятнікова, які наголосили на важливості історичних обставин, умов,
середовища для формування зачіски, що мала ознаки видовищної.
Видовищні зачіски – це яскраві, святкові, підкреслено химерні зачіски,
призначені для загального огляду. Їх виконують напоказ, вони мають
яскраво виражену цільову направленість, підкреслено – характерні і
індивідуальні, ці зачіски повинні давати найбільш повне уявлення про
художній образ, бути неординарними, незвичайними, прикрашеними,
необмежними ні в кольорі, ні в формі, нестандартними, не традиційними. У
видовищних зачісках, перебільшуються деякі риси художнього образу. Для
багатьох з цих зачісок характерне найширше, порівняно з іншими зачісками,
застосування каркасів, пострижених виробів і доповнень. Саме такий вигляд
може мати сучасна видовищна зачіска. Призначення видовищних зачісок
виступи у театрі, на естраді, карнавалі, спектаклях, арені цирку тощо.
Історія зачіски складна й різноманітна, вона відображає прагнення
людини до краси й досконалості. Мистецтво зачіски, яка може змінювати
силует та форму людського тіла – реалізована у формі своєрідної культурної
концепції, складовими якої є прояв індивідуальності, особистісна
самоідентифікація, визначення світоглядних орієнтирів [9, с. 7].
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Суспільне значення зачіски для жінки відзначали ще у добу античності.
Давньоримський письменник і поет, філософ-платонік, оратор Апулей,
зокрема, писав, що зачіска важливіше золотої сукні з коштовностями, адже
без прибраного в порядок волосся, жінка «прибраною називатися не може»,
і як «прикрасою для тіла служить одяг з веселим візерунком», так і «волосся
для обличчя є його природною прикрасою» [3, с. 16].
У кожну історичну епоху зачіска разом із елементами одягу визначала
приналежність людини до певного стану, професії, нації, віку, поглядів [3, с.
4; 6, с. 62].
Однією із найбільш показових була видовищна зачіска, яка пройшла
еволюцію разом із перукарським мистецтвом. Її історія є, вірогідно,
найдовшою серед інших видів зачісок. Вже за доби первісності, коли людина
здійснювала прості перукарські процедури, довге волосся загортали у вигляді
плетінки – прообразу кіс і водночас однією із перших зачісок. В той час, як
волосся підрізали ножем або укорочували над полум’ям, знайдені
археологами гребені з орнаментами та магічними знаками [3, c. 4], свідчать,
що існували також особливі зачіски, які несли певну соціальну функцію.
Понад п’ять тисяч років потому у Стародавньому Єгипті створювали
зачіски-перуки, які були головним убором жерців, а пізніше – представників
панівних класів. Їх взірці зберегли твори мистецтва. Однією з
найпопулярніших форм зачісок, які виконуються єгипетськими перукарями,
була трапеція, коли заплетене в дрібні і часті косички волосся стригли трохи
нижче лінії вуха. Термін «геометрична» зачіска прийшов з Давнього Єгипту.
Таку зачіску демонструють численні зображення, які збереглися у храмах і
гробницях [10, c. 4].
Пишні перуки згодом стали носити і аристократки, і жінки бідних станів.
Різниця полягала в тому, що представники знаті носили перуки з
натурального, природного волосся, а прості жінки - з штучних волокон. Для
створення зачіски пасма волосся, попередньо змазані глиною, намотували на
тонкі прути і висушували під сонцем [10, c. 4]. Перуки виготовляли з волосся
і вовни тварин, ниток, волокон рослинного походження. Матеріали
фарбували в чорний і темно-коричневий колір, для отримання яких
застосовували хну, жир чорних змій, яйця птахів[10, c. 4–5]. Волосся
поділяли на невеликі, рівні за величиною пасма і заплітали в косички, які
щільно прилягали одна до одної. У кожного стану була своя довжина кісок і
витримана чіткість ліній [10, c. 4]. Найбільші за розміром перуки були у
фараона і представників вищої касти жерців. Чим менш знатний був
єгиптянин, тим меншого розміру була його перука, отож найменші перуки
носили прості хлібороби і ремісники. Спочатку перуки у чоловіків
відрізнялися більшою розмаїтістю, ніж у жінок. Але у період Нового царства
декоративні жіночі перуки стали значно різноманітнішими за формою і
кольором [10, c. 5].
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В Ассирії та Вавилоні, де догляд за волоссям також обумовлювали
релігійні культи, народні звичаї й обряди, ассирійські воїни завивали бороди
у вигадливі колечка, що, за віруванням, мало принести успіх в битвах [3,
c. 5].
За доби античності зачіски із гребенями та шпильками робили у Греції
[1, c. 3]. Існували правила і методи виконання зачісок, стрижок і гоління [10,
c. 5]. Причісування, фарбування волосся, завивку робили спеціально навчені
раби, кожен з яких виконував одну конкретну операцію. Перукарі, які вміли
накручувати волосся, за назвою щипців для накрутки «кала міс» отримали
назву каламістри. Раби-каламістри цінувалися значно дорожче звичайних
рабів. Вони мали привілеї та вільності, яких були позбавлені інші. Продавали
їх рідко [5, c. 251–254; 8, c. 2]. Наймоднішим у Греції вважалося волосся
попелястого і золотистого відтінків. Його висвітлювали рослинними
барвниками. З V ст. до н. е. чоловіки віддавали перевагу короткому волоссю.
До арсеналу засобів для волосся входили і такі, що скоріше можуть
відноситися до рецептів псевдо лікувального характеру. Так, щоб волосся
завивалося, його мазали кров'ю молодої сови; для посилення росту волосся
брали попіл шкіри гіпопотама, здертої з лівого боку його чола; появу сивини
«віддаляли» притираннями з масла і попелу земляного черв’яка. Чорнили
волосся дикою лободою, сочевицею, кипарисовими листям, шкіркою
волоських горіхів – все це в суміші з отруйними речовинами. Знаменитий
поет Овідій писав з цього приводу, що волосся від цих барвників випадало, а
жінки хворіли [7, c. 13–16].
Для укорочення волосся користувалися вогнем і кремнієм. Бороду
голили спеціальним інструментом з каменю або бронзи. Як і у древніх
єгиптян, зачіски греків були символом соціального стану. З V ст. до н. е.
використовували перуки з великих кучерявих пасом волосся. Жіночі зачіски
мали чіткі обриси у вигляді вузлів і пучків. Одна з таких зачісок пізніше стала
зватися «грецький вузол». При створенні зачісок грецькі перукарі прагнули
підкреслити гармонію рис обличчя і фігури [10, c. 6]. Зачіски прикрашали
діадемами, квітами, стрічками. Для збереження зачіски вживали сітки для
волосся і віск [1, c. 3].
Римські патриції також багато часу проводили за виконанням зачіски.
Спеціальні раби – тонсорес і кіпасіс, створювали зачіски способами гарячої
завивки, «мокрої» холодної укладки тощо [8, c. 48]. Остання робилася
пальцями або за допомогою бігуді. Римляни робили складні зачіски із
застосуванням каркасу [4, c. 14]. Багатоярусну зачіску робили способом
гарячої завивки [7, c. 18]. Довгий час римляни наслідували грецьку моду,
однак римські майстри виробили свій власний стиль, який перевершив
грецькі канони. У період імперії перукарська майстерність досягла розквіту.
Про римські зачіски писали вірші та епіграми [10, c. 7].
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І чоловічі зачіски – стрижки, і жіночі набули значної різноманітності [10,
c. 7] Стрижки виконували серповидними бритвами [8, c. 48]. Освітлювали
волосся за допомогою лужного мила [4, c. 14]. Завоювання Німеччини
підштовхнуло римських перукарів до винаходу спеціальної фарби, адже
чорняві римлянки бажали наслідувати білявим німкеням [1, c. 3–4].
Зважаючи, що світле волосся вважалося найкрасивішим, носили перуки з
світлого волосся. Пліній Старший, який жив в 23–79 рр. н. е., у праці
«Природна історія» описав спосіб фарбування волосся в рудий колір, а лікар
Гален (130–200 рр. н.е.) згадував про барвники хну і басму [10, 7]. Для
догляду за волоссям і для створення складних зачісок застосовувати працю
спеціальних рабинь (орнатрікс), в обов’язки яких, окрім формування зачісок,
входили і різні косметичні процедури: фарбування волосся, створення перук,
шиньйонів [11, c. 25–26]. Римські перукарі застосовували також косметичні
масажі, внаслідок чого отримали назву «космети». В подальшому ця назва
стала основою слова «косметика» [1, c. 3–4].
Видовищна зачіска, яка формувалася та панувала у суспільстві впродовж
тисячоліть, була обумовлена історичними та політичними умовами,
релігійними вимогами, естетичними ідеалами часу. На неї впливали уклад,
традиції, мода, особисті смаки. Зачіска є атрибутом класової і станової
приналежності, внаслідок чого вона має широкий спектр функцій.
Період античності внесло свої особливості в розвиток світового
мистецтва і залишив в історії перукарської справи свої відбиток, свої творчі
знахідки, знання які можуть знадобитися для пошуку власного стилю,
створити собі ім’я, свій бренд у світі індустрії краси. Для цього треба знати
найпрогресивніші етапи в історії суспільного життя культури і мистецтва,
уявлення людей про красу, художньо-естетичну національну культуру.
Таким чином перукарське мистецтво стародавнього світу має певний
вплив на виникнення і розвиток: інноваційних технологій, розробки різних
модифікацій інструментів, перукарське мистецтво, імідж людини,
впровадження нових форм зачісок, істотну роль серед яких відводиться
видовищною.
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СИМВОЛ КОЛА В СЕРЕДОВИЩІ МІСТА
Знаки і символи займають значну роль в житті людини. Навіть не
замислюючись людина надає певним предметам чи явищам значення, яке їх
характеризує. В навколишньому світі людина може без свідомо надавати
знакових чи емоційних характеристик предметам.
Архітектурний простір передає суспільству інформацію у вигляді
штучних і природних об’єктів. Він показує певний процес культурного
розвитку. Щоб розширити межі розуміння архітектури потрібно включити
впізнавані елементи в будівлю чи середовище, тому тут нам допомагає
семантика геометричних фігур. Вони наділені багатьма смисловими
значеннями і мають сакральне значення.
Яскравим прикладом є будівля центрального годинника у місті
Хмельницький, який зображений на рис. 1. Ця вежа є частиною кінотеатру
«Планета», а раніше ця будівля була пожежним депо. Вона побудована в 1954
році, її автор подільський архітектор Гнат Чекірда. Власне, сам годинник
з’явився на вежі приблизно у дев’яностих роках 20 століття, він є своєрідним
символом, тому що вежа була побудована саме у рік, коли місто Проскурів
було перейменовано на Хмельницький. Символ годинника, як механізму –
вічний рух та зміни. У 2018 році годинник відреставрували (рис. 2).
Символ кола є одним з древніх простих геометричних орнаментів, він
символізує Сонце, небо [1, с. 276]. Колу властива орієнтація на центр, тому
виходячи з цього твердження – круг з крапкою всередині (у нашому випадку
– годинник) є центром світобудови [3], а промені, що відходять від кола
символізують силу та активну енергію.
Цей солярний знак символізує безкінечність та довершеність, ця
геометрична фігура є відображенням безперервності розвитку світобудови,
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часу всього життя, а також їх взаємозв’язку. Коло – це символ світла,
циклічність життя [3].
Естетика відіграє важливу роль у сприйнятті середовища міста чи певної
архітектурної форми, тому з часом роблять реставрацію архітектурних
пам’яток (рис. 2).

Рис. 1. Центральний годинник у Хмельницькому

Архетип, як першооснова людського буття, дає можливість розглянути
національну культуру в її широкому розумінні. Також він створює певні нові
змісти, сенси, емоційні стани, які водночас створюють нове розуміння
середовища.
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Рис. 2. Центральний годинник у Хмельницькому відреставрований

Геометричні фігури грають важливу роль у формоутворенні будівель та
навколишнього середовища міста. Основою архітектури є геометрія, вона
бере участь у формуванні архітектурної мови середовища, що нас оточує.
Отже, символи в нашому оточенні - це частина життя людини, вони
можуть бути як явними так і абстрактними, можуть бути зрозумілими, як
конкретній особі, так і всім загалом.
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Розділ 3

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ.
ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. ФІЛОЛОГІЯ

М.О. Вирвихвост,
здобувач вищої освіти ступеня бакалавра
факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
Процес запозичення іншомовної лексики посідає важливе місце в
лінгвістиці. Проблему запозичень досліджувало чимало науковців, серед
яких І.К. Білодід, Л.А. Булаховський, М.А. Жовтобрюх, М.П. Кочерган,
І.І. Огієнко, Л.С. Паламарчук, В.М. Русанівський та ін.
Запозичення – звук, морфема, слово або його окреме значення,
фразеологізм, синтаксична конструкція, перенесені з однієї мови в іншу, а
також сам процес подібного перенесення [3, с. 179]. Іншомовні слова
підлягають семантичним, словотвірним і стилістичним змінам, будучи
об’єктом дії всіх процесів, що відбуваються в сучасній українській
літературній мові.
Запозичення здійснюється двома шляхами: усним – через безпосереднє
спілкування, в умовах контакту з носіями іншої мови; та писемним – через
книжки, офіційні документи тощо.
У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. процес запозичення іншомовної лексики
став значно інтенсивнішим та динамічнішим. Перевага в ХХІ ст. належить
англіцизмам, що швидко адаптуються в сучасній українській літературній
мові та поповнюють її словниковий склад. Можна простежити значну
кількість запозичень у різних сферах діяльності: у суспільно-політичній
(омбудсмен, спічрайтер), у науковій, культурній, освітній (едиція, уфологія,
перформанс). Багато англіцизмів зустрічається в сучасній спортивній
термінології: бодибілдинг, картинг, пушбол, скай-серфінг, ралі, фанбординг,
даргстер.
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Англіцизми в українській мові діляться за сферами вживання на:
1) загальновживані – ті, що широко вживаються в різних соціальних і вікових
групах мовців; 2) англіцизми з обмеженою сферою вживання. У свою чергу
загальновживані англіцизми поділяються на такі групи: 1) англіцизми, що
давно прийшли в українську мову і асимілювались нею: лідер, бойкот,
мітинг, старт та ін.; 2) англіцизми, що донедавна вважалися надбанням
«західного, капіталістичного світу», а тепер наповнюються українським
змістом. Колись вони мали негативний відтінок і використовувались з
іронією: бізнес, комікс, тинейджер, менеджер, шоу, джин та ін.; 3) англійські
лексеми, які стали популярними завдяки появі в них нових значень на
українському ґрунті: кемпінг, дансинг, мотель, рокер та ін.; 4) Новітні
англіцизми, які сьогодні мають досить часте вживання, швидко засвоїлися
українською мовою: дилер, дистриб’ютор, саміт, роумінг, ноу-хау, хіт [1].
До англіцизмів з обмеженою сферою вживання належать спеціальні
англіцизми та сленгізми, жаргонізми.
Спеціальні англіцизми – це слова та вислови, що вживаються групами
людей, пов’язаних між собою професійними ознаками, родом діяльності,
тобто спеціальні слова, відомі невеликому колу людей. Наприклад, у галузі
інформатики вживаються англіцизми: вінчестер, байт, сервер, сайт та ін.
Під сленгізмами/жаргонізмами розуміємо англійські слова та вислови, які
колись були характерні тільки для певних груп мовців (хіпі, рокери), а нині
мають ширше вживання: дрінк, дабл, лейбл, скул, топ, бренд, шоп, драйв [1].
У сучасному суспільстві володіння англійською мовою вважається
престижним. Тому багато мовців вживають у своєму мовленні новітні
англіцизми для того, щоб справити враження освіченої людини [2, c. 243].
Причиною запозичень може бути потреба уточнити, деталізувати
поняття; розвиток семантичної системи мови-реципієнта; перевага однієї
мови в певній галузі; поділ сфери семантичного впливу; потреба поповнити
експресивні засоби.
Отже, процес запозичення іншомовної лексики належить до числа
активних процесів у сучасній українській літературній мові.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Згідно з державною стратегією модернізації шкільної освіти важливим
завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в процесі
навчання і виховання підростаючого покоління. Компетентнісний підхід – це
підхід, який акцентував увагу на результаті освіти, у межах якого як
результат розглядається здатність людини самостійно діяти в різних
проблемних ситуаціях, застосовуючи наявні знання і породжуючи нові.
Стратегія модернізації освіти в Україні також передбачає, що в основу
оновленого змісту загальної освіти будуть покладені «ключові
компетентності». Сам термін «ключові компетенції» (key skills) вказує на те,
що вони є «ключем», підставою для інших, більш конкретних і предметно
орієнтованих. У той же час володіння цими компетенціями дозволяє людині
бути успішним у будь-якій сфері професійної та громадської діяльності, у
тому числі й в особистому житті. Передбачається, що ключові
компетентності носять надпрофесійний і надпредметний характер і потрібні
в будь-якій області діяльності.
Мета дослідження полягає в проведенні комплексного аналізу засад
формування компетентностей на уроках української літератури.
Наукова новизна та теоретичне значення статті полягає в тому, що:
• з опорою на науково-теоретичні джерела та чинні освітні програми
виявлені базові компетентності учнів і закономірності їх формування;
• сформульовані засади запровадження компетентнісного підходу на
уроках літератури;
• продемонстровано взаємозв’язок між уроками української літератури,
а також іншими предметами в аспекті залучення компетентнісного підходу
та розвитку ключових компетенцій учнів.
Визначаючи основні ідеї компетентнісного підходу, вчені-дослідники
вказують на інтелектуальну і навичкову складові освіти, а також на
когнітивну, культурологічну, мотиваційну, етичну і поведінкову складові
компетентності [5]. За визначенням вченого А.В. Хуторського, у якості
компетентностей можна розглядати «компоненти і види компетентностей»,
«новоутворення» (знання, уявлення, програми дій, системи цінностей і
відносин) [7]. Зазначимо, що компетентність забезпечує здатність учнів
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ефективно здійснювати певний вид діяльності, у тому числі й поза рамками
навчального процесу. Іншими словами, у структурі культурологічної
компетентності можуть бути представлені знання, вміння, навички, способи
діяльності, освоєння в процесі пізнавальної діяльності учнів, включаючи
роботу з книгою і самостійний пошук інформації в бібліотеці, мережі
Інтернет; участь в культурно-дозвіллєвих заходах, які духовно збагачують
особистість.
Культурологічна компетентність учнів формується в процесі оволодіння
знаннями, вміннями, досвідом і способами поведінки в конкретній
діяльності при вивченні переважно української літератури та інших
навчальних предметів гуманітарної спрямованості («Українська мова»,
«Всесвітня література», «Мистецтво (вітчизняна та світова художня
культура)», «Історія»). Наприклад, при навчанні літературі як мистецтву
слова літературні пам’ятники вивчаються не тільки в рамках літературного
курсу, а й в аспекті історії культури. Це обумовлює формування в учнів
цілісного сприйняття культури епохи, виділення архетипів літературних
героїв як виразників сутнісних світоглядних характеристик [8].
Важливо відзначити, що художні твори і твори інших видів мистецтва
знаходять свій сенс тільки в процесі їх інтерпретації, у зв’язку з чим
трактування одного й того ж культурного феномена протягом різних епох
може змінюватися. Наприклад, у пам’ятках давньої літератури, історичної та
релігійної думки, оповіданнях мандрівників зберігаються знання про
культуру різних народів і племен, накопичені протягом багатьох століть.
Історія культури виступає в якості невичерпного запасу фактичного
матеріалу для культурологічного пізнання.
Серед значимих обставин, що вплинули на переосмислення цілей і
завдань шкільної літературної освіти, є чинники, пов’язані з характером
розвитку інформаційного суспільства в нашій країні. Можна говорити, що в
даний час формується перехідний стан розвитку культури. Інформація
забезпечує зв’язок між різними рівнями існування і діяльності суспільства.
Розвиток засобів масової комунікації сприяє наданню масовості рис
соціокультурного феномену. Масова культура є обов’язковою складовою
будь-якого культурно-історичного процесу й має свої закони розвитку.
На даний час вивчення предмета «Українська література» в закладах
загальної середньої освіти здійснюється в наступних напрямках:
1) текстуальний аналіз художнього твору;
2) освоєння теоретико- і історико-літературних понять;
3) розвиток літературно-творчих здібностей учнів.
Будь-який сучасний урок, таким чином, повинен бути спрямований не
тільки на розвиток предметних, а й на формування ключових компетенцій:
1) ціннісно-смислових,
2) загальнокультурних,
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3) навчально-пізнавальних,
4) інформаційних,
5) комунікативних,
6) соціально-трудових,
7) компетенцій особистісного самовдосконалення.
Саме література як навчальний предмет може й повинна сприяти
формуванню та розвитку всіх ключових компетенцій.
Ціннісно-смислові орієнтири починають визначатися на початку
кожного уроку, коли вчитель спонукає учнів замислитися над потребою
читання, аналізу епізоду або вчинків героїв художнього твору тощо.
Протягом всього заняття педагог спрямовує дітей на усвідомлення
прочитаного і проведення паралелі його з реальним життям: «Чия думка для
вас ближче і чому? Вчинок якого героя заслуговує на повагу? Як би ви
вчинили в подібній ситуації?». Під час роботи з художнім текстом вчитель
водночас звертає увагу учнів на історичну епоху, коли був написаний твір
або відбуваються описані в ньому події, знайомить з її культурою і
традиціями. Завдяки цьому учні вже з 5-6 класів, аналізуючи твір,
навчаються розуміти вчинки героїв, усвідомлювати неминущі цінності,
намагаються прогнозувати подібну ситуацію в сучасному світі.
Одночасно з формуванням загальнокультурної і ціннісно-смислової
компетенцій розвивається лінгвістична (навчальний предмет «Література»
тісно пов’язаний з предметом «Українська мова»): учні за допомогою
тлумачного або етимологічного словників дізнаються значення застарілих і
іншомовних слів, активно використовують їх під час бесіди або переказу,
поповнюючи свій лексичний запас.
Стимулювати пізнавальну лінгвістичну активність можливо різними
завданнями (індивідуальними або груповими, урочними або домашніми):
відшукати в тексті художнього твору незнайомі слова, дошукатися їх
значення, скласти тест або кросворд. Крім того, у підручниках або вчителемпредметником можуть бути запропоновані завдання на розвиток усного
мовлення, наприклад: «Постарайтеся переказати текст статті, активно
залучаючи лексику давньоруської літератури» або «Як би озвучили герої
давньоруської літератури запропоновані далі висловлювання?» Приблизно
вже з кінця I півріччя 5 класу учні, читаючи новий твір, вже автоматично
акцентують увагу на незнайомих словах, самостійно відшукують їх значення
в словнику. Це необхідно підліткам і для самоствердження: в цьому віці
активно проявляється бажання продемонструвати свою компетентність
перед однокласниками і вчителем, заслужити схвалення, похвалу [4].
У якості доповнення до програми підручника, учням доцільно
запропонувати творчі міні-проекти: підготувати і провести в класі свято
календарно-обрядових пісень, конкурс на кращого читця, конкурс на краще
знання приказок та вірне їх тлумачення, вечір, присвячений байкам,
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читацьку конференцію з інсценуванням епізодів прочитаних творів, виставку
репродукцій. Учитель може запропонувати учням підготувати і свій
навчальний проєкт. У будь-якому випадку, після закінчення проєкту потрібна
рефлексія. Залежно від рівня підготовленості класу та навчальної мотивації
учнів, вже з 5 класу можливо запропонувати дослідний проект.
Звичайно, для досягнення бажаних цілей на початковому етапі вчителю
потрібно виконати велику роботу: пояснити принцип спільної роботи в
групі, створити робочу карту проєкту в якості зразка планування діяльності,
заохочувати різними способами творчі знахідки учнів. Саме групові форми
роботи з предмету на уроці і в позаурочний час розвивають у підлітків
комунікативну компетенцію [6]. Одна з вимог нашого часу, пропонованих
людині, – вміння працювати в команді незалежно від власних симпатій, тому
на уроках доцільно залучати роботу в «випадкових групах». Одночасно
розвиваються комунікативна та інформаційна компетенції учнів під час
захисту проекту та результатів індивідуального або групового завдання:
підлітки не тільки повинні знайти і відібрати потрібну інформацію в різних
джерелах (підручниках, енциклопедіях, Інтернеті та ін.), уявити її у вигляді
усного повідомлення або в супроводі презентації, а й вміти коректно
відповісти на поставлені товаришами питання, вести, якщо буде потрібно,
дискусію.
Виховання вдумливого читача на кожному уроці літератури формує
одночасно кілька ключових компетенцій. Наприклад, при переході до
вивчення оповідання того и іншого автора попередньо рекомендується дати
учням наступне домашнє завдання: за допомогою декількох джерел,
включаючи статтю підручника, підготувати невелике усне повідомлення про
дитинство письменника (за бажанням в супроводі презентації). На початку
уроку прослуховується повідомлення (за бажанням учнів), вони діляться
цікавими фактами про дитинство письменника, обговорюють їх. Потім,
якщо є можливість, учням можна запропонувати переглянути документальні
фільми та передачі про письменника чи поета, попередньо озвучивши
питання, відповіді на які очікуються після перегляду: «Що нового ви
дізналися з побаченого? Які особистісні особливості письменника розкрила
вам ця програма? Які риси характеру ви хотіли б розвинути в собі?». Отже,
класична література, запропонована програмою для обов’язкового і
позакласного вивчення, її аналіз, вирішення проблемних ситуацій,
знайомство з фактами біографії письменників формують психологічну
грамотність, культуру мислення і поведінки учнів, а значить, компетенцію
особистісного вдосконалення [2, с. 40].
Формуванню комунікативної компетенції учнів на уроках української
літератури сприяє запровадження особистісно-орієнтованого підходу.
Лінгвістична компетенція – це не тільки і не стільки знання про українську
мовою як суспільне і системне явище, але перш за все здатність до мовної
34

рефлексії, яка, природно, неможлива без знань про мову. Мовна компетенція
це не тільки знання самої мови (тобто словника і граматики), володіння
мовними нормами, а й розуміння меж цих норм. Комунікативна компетенція
– здатність до мовного спілкування, здатність до здійснення комунікації в
різних мовних сферах, здатність до активної взаємодії з іншими мовними
суб’єктами (природно, сюди включається володіння різними видами
мовленнєвої діяльності). Всі три компетенції тісно взаємопов’язані. Навчання
на уроках української літератури має будуватися з урахуванням необхідності
формування в учнів різних комунікативних умінь і навичок: умінь зрозуміти
тему повідомлення, логіку розвитку думки, отримати потрібну інформацію
(повно або частково), проникнути в сенс висловлювання – слухання; навичок
вивчаючого читання; умінь ведення діалогу і побудови монологічного
висловлювання – говоріння; умінь, осмислюючи тему і основну думку
висловлювання, збирати і систематизувати матеріал, складати план,
користуватися різними типами мовлення, будувати висловлювання в
певному стилі, відбирати мовні засоби, удосконалювати висловлювання –
письмова мова [3, c. 68].
При цьому здійснюється комплексне оволодіння всіма видами
мовленнєвої діяльності як необхідна умова спілкування. Основні вимоги в
розробці дидактичного забезпечення особистісно-орієнтованого процесу:
навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення змісту суб’єктивного
досвіду учня, включаючи досвід його попереднього навчання; виклад знань
у підручнику (вчителем) спрямований не тільки на розширення їх обсягу,
структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, а й на
перетворення особистого досвіду кожного учня; в ході навчання необхідне
постійне узгодження досвіду учня з науковим змістом запропонованих знань;
активне стимулювання учня до самоцінної освітньої діяльності має
забезпечити йому можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження в
ході оволодіння знаннями. Навчальний матеріал має зорганізуватися таким
чином, щоб учень мав можливість вибору при виконанні завдань та рішень.
Необхідно також стимулювати учнів до самостійного вибору і використання
найбільш значущих для них способів опрацювання навчального матеріалу,
при введенні знань про прийоми виконання навчальних дій необхідно
виділяти логічні і специфічні предметні прийоми навчальної роботи з
урахуванням їх функцій в особистісному розвитку.
Не менш важливою є потреба забезпечувати контроль і оцінку не тільки
результату, але і процесу навчання, тобто тих трансформацій, які здійснює
учень, засвоюючи навчальний матеріал. Освітній процес повинен
забезпечувати побудову, реалізацію, рефлексію, оцінку навчання як
суб’єктної діяльності [1]. Для цього потрібне виділення одиниць вчення, їх
опис, використання учителем на уроці, в індивідуальній роботі (різні форми
корекції). Технологія особистісно-орієнтованого освітнього процесу
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передбачає спеціальне конструювання навчального тексту, дидактичного
матеріалу, методичних рекомендацій до його використання, типів
навчального діалогу, форм контролю за особистісним розвитком учня в ході
оволодіння знаннями.
У зв’язку з тим, що інформація в своєму закінченому вигляді передається
через оформлений текст, то центральне місце на уроці, природно, займає
текст. Робота з текстом створює умови для функціонального підходу при
вивченні лексики, морфології, синтаксису; формує уявлення про мовну
систему, реалізує внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки (мова,
література, риторика). Головне в роботі з текстом – це зосередження уваги
учнів на змісті тексту як комунікативно-пізнавальної одиниці, тому
переважним видом діяльності в даній технології є читання із подальшим
аналізом художнього тексту.
У цілому досягнення високого рівня освоєння змісту навчального
предмета «Українська література» обумовлюється активним розвитком
літературних компетенцій і здібностей учнів в комплексі з формуванням
культурологічних знань, які допомагають зрозуміти природу словесного
мистецтва, для більш глибокого освоєння теоретико- та істориколітературних понять, явищ і подій.
А для їх формування необхідно вирішити цілий комплекс завдань, таких
як відбір і структурування змісту літературної освіти, розробка науковометодичних, навчальних, навчально-методичних, дидактичних матеріалів і
освітніх технологій.
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ
КОМПОЗИТОРА В НАУКОВІЙ АНАЛІТИЦІ
У другій половині ХХ століття дослідники зверталися до проблем
виховання композитора та робили спроби аналізу професійних питань, які
виникали в процесі навчання композиторської творчості. Скажімо на думку
О. Євлахова, «… Питання виховання композитора включають найсерйозніші
і найважчі проблеми і є, безперечно, найскладнішими в музичній освіті
загалом» [1, с. 6]. Торкаючись проблеми професійного навчання автор
наголошує на важливому факторі освіти — існування школи: «… Якщо
говорити про приклади з минулого російської музики, то і тут достатньо
згадати, скільки дала школа Чайковському хоча б у відношенні майстерності
інструментування (відомо як наполегливо … виконував Чайковський
завдання з оркестрування сонат Бетховена, отримані ним від А. Рубінштейна
в час його навчання в Петербурзькій консерваторії)» [1, с. 6]. Важливу роль
у процесі виховання композитора відіграє особистість педагога, його
авторитет та рівень професіоналізму. Передумови, що створюються у класі
викладача формують світоглядні принципи, основи майстерності, соціальні
орієнтири та духовний розвиток. Український музикознавець А. Муха теж
досліджує процес функціонування композиторської творчості, що для нього
є «… спеціальною науковою проблемою більш-менш строго окресленим
колом завдань, є частиною загальної проблеми художньої творчості і, далі,
частиною загальної проблеми людської творчості аж до абстрактного логікофілософського тлумачення сутності творчості як такої» [2, с. 7].
З іншого боку, професіоналізм композитора можна розглядати як
розвинену багатощаблеву систему, що включає, на думку С. Мірошниченко
«… 1) професіональний — як визначення роду занять, основної діяльності,
соціальної належності музиканта і 2) професіональний — як визначення
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обсягу знань і навиків, художнього рівня і досконалості музичної діяльності
(синонім поняття художньої майстерності) незалежно від соціальної
належності людини» [3, c. 20]. Схожим чином А. Муха характеризує
структуру особистості композитора, аналізуючи не тільки окремі її елементи,
але й її «… зв’язок по відношенню до цілого і характер утворюваного ними
цілого. Складнощі та розбіжності методологічного порядку пов’язані тут із
визначенням кордонів дії (і складових характеру) двох взаємозв’язаних сфер
цілісної особистості: біологічного чи соціального, успадкованого чи
набутого» [2, c. 133].
Діяльність творчої особистості функціонує в умовах тісних зв’язків із
зовнішнім світом. З одного боку, неподільною у даному випадку є система,
що утворює світ композиторської творчості: «… зовнішній подієвий
макросвіт (метасистему), світ потенційно значущий і вагомий для творчої
особистості, частково перетворюваний в процесі різного роду діяльності і
такий, що перетворює саму особистість, можна уявити собі перш за все у
вигляді сукупності таких світів (систем, сфер): світу соціального життя, світу
природи, світу мистецтва і культури (техніки, науки тощо) … До цього ж ряду
слід додати особливий світ … світ людської душі» [2, c. 137]. З другого боку,
композиторська діяльність відмежована від інших музичних спеціальностей
індивідуальним характером творчого процесу, в результаті якого
народжувалися нові музичні твори, відчужені від постаті автора. Завдяки
цьому у мистецтві виникала особлива комунікативна ситуація на основі
зв’язків композитора з виконавцями та слухачами. Наявність відповідного
соціального статусу і особистісної ролі композитора, із закріпленими за ним
обов’язками і привілеями, створювала можливість професійного навчання у
консерваторіях, музичних інститутах тощо.
Українська композиторська школа має свою самобутню історію та
проекцію у майбутнє. В період становлення Київської консерваторії важливу
роль відіграла постать Рейнгольда Глієра, яскравого представника російської
композиторської школи. Учень С. Танєєва, людина широкої ерудиції та
високих професійних знань, маючи великий авторитет, відкрив клас
композиції в консерваторії. Першими його учнями стали Левко Ревуцький та
Борис
Лятошинський.
який
заклав
основи
високопрофесійної
композиторської школи в Україні.
Борис Лятошинський починає викладати композицію вже на початку
1920-х років. За весь період його плідної роботи до кінця 60-х років з його
класу вийшли понад 38 учнів. Серед знаних митців: Ігор Белза, Освальдас
Балакаускас (Литва), Роман Верещагін, Валерій Польовий, Олександр Канерштейн, Микола Полоз, Леся Дичко Іван Карабиць, Ігор Шамо, Юрій
Щуровський, Валентин Сильвестров, Леонід Грабовський, Віталій
Годзяцький, Євген Станкович та ін. Левко Ревуцький також виховав цілу
плеяду композиторів (понад 50): Микола Дремлюга, Вадим Гомоляка,
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Оксана Андрєєва, Герман Жуковський, Олександр Зноско-Боровський,
Віталій Кирейко, Анатолій Коломієць, Яків Лапинський, Георгій і Платон
Майбороди, Аркадій Філіпенко, Анатолій Свєчніков та ін. У подальші роки
Київська композиторська школа поповнилася іменами митців: Андрія
Штогаренка, Володимира Загорцева, Костянтина Віденського, Юрія Іщенка,
Олександра Костіна, Євгена Мілки, Валерія Ронжина, Валерія Подвали, Ігора
Поклада, Михайла Степаненка, Володимира Тилика, Віталія Філіпенка, Юрія
Шамо, Левка Колодуба, Генадія Ляшенка, Мирослава Скорика, Олега Ківи,
Ганни Гаврилець, Володимира Зубицького, Віктора Степурка, Олександра
Козаренка та ін. Саме Б. Лятошинський своєю високопродуктивна творчою
та
педагогічною
діяльністю
заклав
основи
високопрофесійної
композиторської школи в Україні.
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Музейні предмети, які підлягають транспортуванню, мають ретельно
оглядатися реставраційною радою або реставраційною комісією, що
призначається наказом генерального директора, до складу якої входять
39

відповідальні співробітники музею (головний зберігач, заступник
генерального директора з реставраційної роботи, завідувачі відповідних
відділів, матеріально-відповідальні особи, реставратори).
Рада (комісія) складає письмовий висновок щодо можливості
транспортування предметів та надає необхідні рекомендації щодо їх
упакування [2, с. 193].
Особлива увага приділяється предметам, виготовленим з крихких
матеріалів, паперу, тканин, шкіри, пір’я, хутра і предметам, що складаються
з кількох різних або слабо скріплених між собою частин.
Транспортування предметів може бути дозволено тільки при виконанні
всіх умов та рекомендацій реставраційної ради (комісії), що зафіксовані
протоколом.
Перевезення зброї здійснюється з дозволу органів МВС із дотриманням
правил, передбачених в інструкції про роботу цих органів з контролю за
обігом вогнепальної і холодної зброї [5].
Пакування музейних предметів – важливий фактор забезпечення їх
збереження при транспортуванні. Упаковка забезпечує зручність
транспортування, безпеку і збереженість предметів.
Пакування предметів здійснюється відповідальними особи, з
урахуванням рекомендацій реставратора та під наглядом головного
зберігача.
Усі предмети, які підлягають транспортуванню, діляться на групи.
Відповідно до цих груп, з урахуванням рекомендацій головного зберігача та
реставратора виготовляється пакувальна тара. Пакувальний матеріал і тара
для перевезення предметів зберігаються в сухому закритому приміщенні та
використовується лише за призначенням [1].
Упаковка забезпечує ізольованість предметів від зовнішніх
атмосферних впливів і захищає їх від механічних пошкоджень. Предмет має
бути міцно закріплений всередині упаковки, щоб унеможливити його
пошкодження під час транспортування.
Для особливо цінних, унікальних предметів, а також предметів, які
мають незначні ушкодження, але підлягають транспортуванню,
виготовляється спеціальна пакувальна тара.
Предмети, що мають ентомологічні пошкодження пакуються в окремі
ящики, які відповідають їх розмірам [4].
Ящики для пакування предметів слід виготовляти з подвійної фанери,
між листами якої прокладається пергамент (конструктивно подібно
термосу). Фанера має бути високої якості, бажано, виготовлену на
синтетичних смолах. Великі ящики необхідно виготовляти з листів фанери,
загальною товщиною не менше 10-12 мм. При виготовленні ящиків з
подвійними-потрійними фанерними стінками необхідно враховувати
перпендикулярність напрямку волокон у шарах фанери, щоб уникнути її
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деформації. Бруси розміщуються на відстані не більше 50 см і кріпляться до
фанери шурупами (відстань між шурупами має бути не більше 12-15см
(кріплення толевими цвяхами допускається як виняток)).
З середини стінки ящика обклеюються водонепроникним та
пилонепроникним матеріалом: клейонкою, дерматином, тканиною на
основі ПХВ або технічним папером на полімерних клеях. До клею необхідно
вводити антисептик (пентахлорфенолат натрію). Розмір пакувального
матеріалу повинен перевищувати розміри кожної сторони ящика на 15см.
Кришка ящика з внутрішньої сторони також обклеюється клейонкою
(описано вище) і кріпиться на болтах (мебельні), для яких заздалегідь
готуються гнізда. Краї кришки заздалегідь обклеюються смугами
мікропористої гуми. Не рекомендується закріплювати кришку цвяхами.
За допомогою трафарету на ящиках наноситься номер тари та шифр
музею, попереджувальне маркування про захист від вологи, фіксацію
вантажу, вказується «верх», «не кантувати» тощо. Зовні ящики обов’язково
фарбуються вологостійкими фарбами.
Як пакувальний матеріал використовується мікалентний папір, картон,
пухирчатий целофан, цупкий пакувальний папір, фланель, байка.
Для заповнення порожнеч у ящиках використовують газетний,
мікалентний папір або полістирольну крихту.
Категорично забороняється:
- пакування в один ящик предметів, різнотипних за матеріалом, вагою,
розміром;
- пакування предметів у м’яку тару.
У кожен упакований ящик вкладається один примірник пакувального
акту з переліком предметів, що знаходяться в ящику, підписаний зберігачем
або науковим співробітником музею, реставратором і пакувальником.
Перевезення предметів автотранспортом проводиться тільки в закритих
автофургонах, придатних для даного вантажу. При завантаженні ящики
розміщуються по ходу руху і закріплюються нерухомо [2, с. 194].
Відкриття пакувальної тари можливе лише при дотриманні
температурно-вологісного режиму близького до їх попереднього
перебування або відкриття її на наступну добу після транспортування, для
акліматизації експонатів. Предмети, що зберігаються запакованими у
ящиках тривалий час, періодично розкриваються для провітрювання і
перевірки стану збереження.
Категорично заборонено робити контрольне відкриття тари, в якій
транспортуються експонати, під прямими сонячними променями, лише у
затінених місцях або при штучному освітленні. За таких умов предмети
залишаються розпакованими протягом декількох діб і потім знову
пакуються.
Тканини необхідно розпаковувати не менше трьох разів на рік, навесні
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і восени провітрювати і потім перекладати, міняючи місця згинів матеріалу.
Якщо транспортування займає тривалий час (евакуація) при можливості
та доцільності з евакуйованих експонатів організувати виставку, за
узгодженням з місцевими органами влади та виключно з дозволу
Міністерства культури України.
Після узгодження всіх організаційних питань стосовно улаштування
виставки та визначення відповідальних осіб, проводиться прийняття
музейних предметів стороною, що організує виставку. Приймання предметів
після транспортування до визначеного місця евакуації проводиться
обов’язково за участю музейних співробітників, відповідальних за
транспортування експонатів.
Кожний ящик вантажу приймається окремо. Предмети, що знаходяться
в ящиках, ретельно оглядаються. Результати приймання оформляються
актом, в якому вказується наявність предметів у кожному ящику, фіксується
стан збереження кожного предмету і можливі причини, що призвели до їх
пошкодження.
Про всі випадки пошкодження предметів негайно повідомляється всім
відповідальним сторонам.
Авторками статті наводиться приклад упаковки творів станкового
живопису.
Твори станкового живопису на полотні групуються в ящики за
розмірами, відповідно до яких замовляється пакувальний матеріал. Вага
ящика з картинами не повинна перевищувати 100 кг [2, 3].
Твори живопису можуть упаковуватись як разом з рамами, так і без них.
У разі транспортування картин у рамах засклені картини перед
упаковкою демонтуються, між склом і рамою вкладається лист щільного
картону, що за розміром відповідає розмірам картини, після чого картина
знову монтується в раму.
Перед пакуванням картин у ящики їх обгортають тканиною (фланеллю
або байкою), потім цупким папером. Забороняється заколювати краї паперу
кнопками, щоб уникнути пошкодження експонату. Після цього їх поміщають
у водонепроникний чохол або конверт, краї якого заклеюються. Для
виготовлення чохлів або конвертів рекомендується використовувати
синтетичні еластичні матеріали. При транспортуванні експонатів водним
транспортом їх пакують у подвійні водонепроникні заклеєні пакети.
Картини кладуть в ящики щільними рядами попарно, живописною
поверхнею одна до одної. У тих випадках, коли картини з пастозним
живописом пакуються складеними попарно без рам, вони укладаються так,
щоб кут однієї картини не тиснув на фарбову поверхню іншої. Їх фарбова
поверхня заздалегідь захищається мікалентним або цигарковим папером,
прокладається фланеллю або байкою. Потім обидві картини щільно
обгортаються цупким папером або крафтом.
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Кожна пара або окрема картина закріплюється рейками і невеликими
брусками [1].
Усі порожнечі в ящику щільно заповнюються згортками з пом’ятого
паперу або шматками пінопласту і поролону (якщо картини пакуються в
рамах).
Найкращою системою пакування, є укладання картин в ящики, у
касетах (рамках з вертушками).
Картини великого розміру (від 1 м. по одній із сторін і більше), як
правило, пакуються не більше 5 предметів в ящик. Картини укладаються в
горизонтальному положенні попарно фарбовою поверхнею одна до одної.
Кожна пара картин закріплюється рейками і невеликими брусками.
Картини невеликих розмірів укладаються в спеціально виготовлені для
них дерев’яні рами, що накладаються одна на одну. Внутрішні сторони
пакувальної рамки повинні мати паз з тупим кутом, щоб картина своїм
полотном не торкалася пакувальної рами.
Кути ліпних або різьблених рам обкладаються поролоновими або
ватними подушками. Лицева сторона картини має бути захищена від
випадкового пошкодження уламками від ліпнини рами.
Порожнечі між торцями картин і стінками ящика щільно заповнюються
поролоном, пінопластом або рулонним гофрованим папером.
Ящики з творами станкового живопису на полотні транспортуються так,
щоб упаковані картини, незалежно від способу їх укладання (горизонтально
або вертикально), обов’язково знаходилися у вертикальному положенні.
Накатування на вал великих картин дозволяється лише у присутності
досвідченого реставратора. При цьому картина кладеться живописною
поверхнею на чисту підлогу, застелену полотном або пакувальним
матеріалом. Зворотній бік картини покривається пакувальним матеріалом.
Над картиною, паралельно її окрайки встановлюється вал з кружалами.
Окрайку картини щільно притискають до валу, закріплюють шпалерними
цвяхами і прокладають мікалентним папером. Полотно картини повинно
заходити на вал на півоберта.
Накатування на вал здійснюється трьома, в крайньому випадку двома
особами. При накатуванні потрібно уникати перекосів полотна картини.
На вал можна накатувати до 10 картин, залежно від їх розміру. Крайку
кожної наступної картини з’єднують з крайкою попередньої за допомогою
стрічки з зворотним клеєм (скотч) або, як виняток, зшивається ниткою.
До кутів крайки останньої картини пришиваються тасьми, які
кріпляться за шпалерні цвяхи, вбиті на кінці валу. Після того, як мотузки
зав’язані, цвяхи забиваються до кінця.
Краї полотен, накатаних на вал, повинні не доходити до кінця кружал на
5-10 см з кожного боку.
Вал, на який накатані картини, обгортають пакувальним матеріалом, а
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потім спіралеподібно водонепроникною синтетичною плівкою або
клейонкою і упаковують в ящик.
Вал, на які накатані картини, транспортується в горизонтальному
положенні.
Вище описані заходи та прийоми пакування музейних предметів та їх
використання на практиці, слугуватимуть ефективному збереженню
експонатів під час транспортування. Спрацюють, як запобіжник механічним
пошкодженням, швидкому розпакуванню сторонніми особами, порушенню
мікроклімату всередині тари.
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ЗАКОРДОННИЙ ВПЛИВ ТА ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТI В КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
Анотація. У статтi розглядається становище українського православ’я пiсля здобуття
Україною незалежностi. Визначено основнi тенденцiї та особливостi православної церкви
в Українi. Окрема увага в текстi придiляється Томосу, як iнструменту легалiзацiї
української православної церкви на мiжнароднiй релiгiйнiй аренi. Обґрунтовано
значущiсть отримання Томосу про автокефалiю через призму мiжнародних вiдносин.
Розглядається проблема релiгiйної толерантностi на фонi ворожнечi мiж прихильниками
та противниками української автокефалiї. Описано деякi статистичнi показники
православ’я в Українi, зокрема: кiлькiсть зареєстрованих релiгiйних громад, церков та
органiзацiй, кiлькiсть священнослужителiв. Також у роботi подано результати
соцiологiчних опитування українських громадян стосовно приналежностi до християнства
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та ставлення до нього. У пiдсумку роботи подано висновки про взаємозалежнiсть релiгiї
та геополiтичного становища держави.
Ключовi слова: православ’я, Православна Церква України, Українська Автокефальна
Православна Церква, Українська Православна Церква, Томос.

Постановка проблеми. Унаслiдок демократизацiї українського
суспiльства, втрати старих свiтоглядних цiнностей i часткового виходу
духовного життя на полiтичну арену Україна, як i решта держав колишнього
соцiалiстичного табору, переживає своєрiдний релiгiйний бум. Сьогоднi
бачимо розвиток демократичних свобод, одним iз наслiдкiв якого є
плюралiзм думок, в тому числi i у сферi вiросповiдання. На особливу увагу
заслуговують процеси пов’язані з інституційними трансформаціями навколо
становленя Правословної Церкви в Україні.
Аналiз останнiх публiкацiй. Дослiдженням даної теми займалися такi
вченi як Шпак Д., Доброєр О., Жук Р., Зеленiна Г., Отрошенко I.В., Iсiчено I.,
Богомолова О.В., Рибачук М.Ф., Уткiн О.I., Кирюшко М.I., Колодного А.,
Кротевич К., Лиценбергер, О.А., Лотоцький О. та багато iнших дослiдникiв.
Мета статтi полягає у комплексному аналiзi закордонних впливів та
проблем толерантності в контексті становлення православної церкви в
Українi.
Виклад основного матерiалу. Бiльшiсть громадян України (67%)
вiдносять себе до православ’я. На Заходi країни 40% жителiв визнали себе
греко-католиками. На Пiвднi i Сходi привертають увагу значнi групи
громадян, якi не вiдносять себе до жодного з вiросповiдань.
Найбiльшою Церквою за кiлькiстю зареєстрованих громад в Українi
є Українська Православна Церква (для кращого розумiння у вiдношеннi до
iнших зареєстрованих Церков в Українi часом в дужках вживається
абревiатура «МП» (Московський Патраiрхат) однак цей додаток не є
частиною офiцiйної назви Церкви). На сьогоднi ця конфесiя має 12 251
зареєстровану релiгiйну одиницю (iз них 11952 громади). Служiння несе
9 680 священослужителiв.
Другою за чисельнiстю зареєстрованих громад на територiї України
є Українська Православна Церква Київського Патрiархату. На сьогоднi вона
налiчує 4508 зареєстрованих об‘єднань (з них 4 371 громад) та 3021
священослужителiв.
Третьою за величиною православною Церквою в Українi є Українська
Автокефальна Православна Церква, яка нараховує 1227 зареєстрованих
релiгiйних об‘єднань (з них 1190 парафiй), в яких несуть служiння 699
священикiв. [5]
Тим не менш, видiляючи окремо Українську Автокефальну Православну
Церкву та Українську Православну Церкву (КП) в контекстi статистики, ми
не беремо до уваги Томос про автокефалiю українського православ’я
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оскiльки хочемо детальнiше зупинитися на цьому значимому документi.
Також у зв’зку зi складними процесами змiни юрисдикцiї релiгiйними
громадами, точної кiлькостi общин ПЦУ немає. Експерти називають цифру
близько 7000 парафiй.
В 2019 роцi Українська Православна Церква отримала вiд патрiарха
Варфоломiя I Томос про автокефалiю. Дана подiя по своїй сутi стала фактом
легiтимiзацiї фундацiї української Помiсної Православної Церкви.
Значущiсть даної подiї обумовлюється багатьма факторами. Насамперед
говоримо про ПЦУ (Православна Церква України) як про органiзацiю, що
сповiдує нацiональнi принципи духовної та полiтичної незалежностi
Української держави. Мусимо зауважити, що Українська Православна Церква
(МП) сповiдує єднiсть «братнiх слов’янських народiв», що є одним з ключових
iнструментiв пропаганди «Руського мiра», як iдеологiї країни-агресора в ролi
якого сьогоднi є Росiйська Федерацiя. Вiд так, iснування православної церкви
Московського патрiархату сприяє становленню та змiцненню проросiйських
настроїв серед українського населення. Тут же, дарування Томосу значно
посприяло переходовi релiгiйних громад з юрисдикцiї УПЦ (МП) в
юрисдикцiю ПЦУ. Процеси змiни юрисдикцiї церковними общинами
супроводжуються боротьбою за храми та iнше майно, судовими позовами та
навiть бiйками мiж прихильниками та противниками переходу.
Крiм того, дарування Томосу стало, грубим рахунком, вхiдним бiлетом у
свiтову релiгiйну спiльноту; гарантiєю ролi українського православ’я як
повноцiнного суб’єкта християнської арени. Тут же, вважаємо, що створення
ПЦУ так чи iнакше означає переформатування християнського (i релiгiйного
загалом) ландшафту України та посилення мiжконфесiйних дiалогiв.
Також створення ПЦУ зiграло роль каталiзатора у сприяннi деяким
процесам Вселенського православ’я. [11] Наприклад, цiкавим видається факт
занепокоєння Чорногорiї, влада якої також почала проявляти зацiкавленiсть
у незалежностi вiд сербського православ’я. [2]. Московський патрiархат
розiрвав Євхаристичне спiлкування (дипломатичнi вiдносини) зi
Вселенським патрiархатом. Все бiльше проявляється розлом мiж
Православ’ям грецької традицiї, якi схильнi до визнання ПЦУ, та слов’нської,
неформальним лiдером якої є РПЦ, тому вони або зберiгають нейтралiтет,
або категорично вiдмовляються визнавати автокефалiю українського
Православ’я. Надавши Томос Українськiй Церквi Вселенський патрiарх
Варфоломiй отримав союзника у своїй боротьбi з РПЦ за першiсть на
всеправославнiй аренi.
У груднi 2018 р. Центром Разумкова та Фондом «Демократичнi
iнiцiативи» було проведене спiльне соцiологiчне дослiдження. Його мета
полягала у з’ясуваннi динамiки ставлення громадян до процесу становлення
Української Помiсної Православної Церкви. Результати опитування
засвiдчили, що по мiрi наближення до моменту отримання Томосу про
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автокефалiю кiлькiсть її прихильникiв серед українцiв поступово зростала. У
травнi 2018 р. таких нараховувалось 31,3 %, у серпнi 2018 р. – 35,4 %, а у
груднi 2018 р. – вже 43,1 %. [4]
Згiдно з дослiдженням, проведеним у сiчнi 2019 року соцiологiчними
компанiями (SOCIS, КМIС, Центр Разумкова), 70,7 % українцiв назвали себе
православними. Серед них бiльшiсть (43,9 %) iдентифiкувала себе з
Православною церквою України. Не зараховували себе до певної юрисдикцiї
38,4 % православних, а про вiрнiсть УПЦ (МП) заявили 15,2 % православних
українцiв. [10]
Станом на травень 2019 року 79 % вiдсоткiв українцiв вважали себе
православними, при цьому найбiльше (49 % опитаних) вважали себе
вiрянами Православної церкви України. До УПЦ (МП) зараховували себе
16 % українцiв, а 14 % православних українцiв не визначилися з конкретною
юрисдикцiєю. [7]
Згiдно з опитуванням Українського iнституту соцiальних дослiджень
iменi Олександра Яременка (сiчень 2020 року) парафiянами ПЦУ вважають
себе 38,6 % українцiв, вiрянами ж УПЦ (МП) назвалися 20,7 % опитаних. [6]
З 15 по 27 лютого 2020 року Київський мiжнародний iнститут соцiологiї
проводив всеукраїнське опитування громадської думки; згiдно з його
результатами, до ПЦУ позитивно ставляться 60,6 % українцiв, негативно —
5,4 %, а до її предстоятеля позитивно ставляться 38,4 %, негативно — 5,7 %
[9].
В цьому контекстi особливо гостро стоїться питання релiгiйної
толерантностi, яка залишається досить високою, хоча наявними є i вiдносно
високi частки тих, хто негативно ставиться до деяких релiгiй i релiгiйних
течiй (зокрема, харизматичних i євангелiчних церков, iудаїзму, iсламу). Iдея
запровадження державної Церкви в Українi не користується пiдтримкою
переважної бiльшостi громадян (рiвень пiдтримки такої iдеї знизився з 20%
у 2000р. до 10% у 2010р. i вiд того часу не перевищував 13% респондентiв).
Попри те, що переважна бiльшiсть опитаних вважають, що в Українi
iснує повна свобода совiстi i рiвнiсть вiросповiдань перед законом, оцiнка
громадянами полiтики держави у сферi дотримання принципу рiвностi
церков i релiгiйних органiзацiй погiршується. Виразно погiршується також
ставлення громадян до публiчної демонстрацiї державними дiячами
релiгiйної поведiнки (впродовж 2010-2018рр. число тих, хто позитивно
ставиться до такої демонстрацiї, зменшилося майже вдвiчi – з 21% до 11%).
[8]
Основними перешкодами, що стоять на завадi становлення релiгiйної
толерантностi, є присутнiсть полiтичного чинника у сферi мiжконфесiйних
взаємовiдносин, низький рiвень нацiональної свiдомостi українцiв, а також
притаманний кожному iндивiду психологiчний фактор розумiння „iншостi”.
Розглядаючи релiгiйну толерантнiсть як засiб запобiгання виникненню
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конфесiйних суперечностей i протистоянь, очевидною є необхiднiсть
вдосконалення церковно-державних вiдносин з метою створення умов для
налагодження конструктивного дiалогу мiж представниками всiх конфесiй та
церков, що функцiонують в Українi. Необхiдно врахувати й ту обставину, що
в умовах розвитку сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
вiдкриваються новi можливостi для формування толерантностi в
українському суспiльствi в цiлому та в релiгiйному середовищi зокрема. Хоча
вважаємо, що коли говоримо про толерантнiсть, то маємо говорити про неї
в абсолютi, а не лише в релiгiйнiй площинi, оскiльки будь-яка нетерпимiсть
завжди була i буде нарiжним каменем суспiльної ворожнечi.
Релiгiйна толерантнiсть є основою забезпечення внутрiшньої
стабiльностi та iнтеграцiї громад, що утримують їх вiд потрясiнь, що присiкає
розкол нацiй i держав, i, нарештi, нейтралiзує полiтичнi цiлi зовнiшнього
релiгiйного впливу (мiсiонерство, поширення сектантських рухiв). В умовах
вiдсутностi релiгiйної толерантностi релiгiйно-конфесiйне багатоманiття
суспiльства може призвести до розколу i знесилення його зсередини,
спровокувати кровопролитнi вiйни.
Пiд релiгiйною толерантнiстю можна розумiти толерантне ставлення до
адептiв iнших релiгiйно-конфесiйних спiльнот. Кожен сповiдує свої релiгiйнi
переконання i визнає аналогiчне право iнших. [1] Тим не менш релiгiйна
толерантнiсть – явище багатоаспектне та змiстовне. Тому не випадково це
поняття має рiзнi iнтерпретацiї i сприйняття. Не заглиблюючись в рiзнi
iнтерпретацiї i сприйняття поняття «релiгiйна толерантнiсть», вiдмiтимо
лише, що їх можна роздiлити на два види – позитивний та негативний.
• В позитивному сприйняттi релiгiйна толерантнiсть передбачає знання,
прийняття i повагу релiгiйно-конфесiйних цiнностей та iдей iновiрцiв.
• В негативному сприйняттi релiгiйна толерантнiсть передбачає
байдужiсть до релiгiйно-конфесiйних поглядiв i системи цiнностей iновiрцiв,
в результатi чого забезпечується вiдсутнiсть ворожнечi i сутичок на релiгiйнiй
основi.
В обох випадках, незалежно вiд того, на чому заснована релiгiйна
толерантнiсть по вiдношенню до iновiрцiв – на повазi чи байдужостi, вона
забезпечує суспiльну стабiльнiсть та iснування рiзних релiгiйно-конфесiйних
груп. Тим не менш, з двох вищезазначених видiв релiгiйної терпимостi
надаємо перевагу першому – прийняття та повага, оскiльки байдужiсть часто
походячи iз незнання, рано чи пiзно може призвести до проявiв
нетерпимостi.
На основi наведеного можемо зробити висновок про те, що глибоке
знання i розумiння релiгiї є практично найсерйознiшою рушiйною силою
геополiтики в руках сучасних стратегiв. Релiгiя пiднесена i загадкова, вона
глибоко вкорiнена в традицiях багатьох народiв i держав, i саме це робить її
високоефективним засобом провокацiй на рiвнях особистостi i суспiльства.
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Можна говорити про ряд причин активiзацiї ролi релiгiї в геополiтичних
процесах: [3]
1)
у зв’язку з ускладненням ситуацiї в галузi територiального впливу
багато країн ведуть пошук нових факторiв впливу на геополiтику, релiгiяодин з таких факторiв;
2)
релiгiя є основою традицiйних культур i цiннiсної системи
багатьох сучасних суспiльств, тому саме через релiгiю ведеться
результативний вплив на елементи сучасних суспiльств i держав;
3)
приналежнiсть людей до будь-якої релiгiї, а так само
функцiонування релiгiйних органiзацiй та саме iснування свiтових релiгiй все це вiдбувається поза державними кордонами. Для релiгiї немає меж, i
саме це робить її досить значним фактором геополiтики;
4)
найважливiша умова зростання ролi релiгiї в геополiтицi - це
здатнiсть будь-якого вiрування об'єднувати частини в цiле, мобiлiзувати i
iнтегрувати народи.
Однак, слiд зазначити, що в геополiтичних планах розвитку свiту релiгiя
є засобом дестабiлiзацiї рiзних ситуацiй, як на державному рiвнi, так i на
регiональному. З метою розхитування i пiдриву будь-яких назрiвають, щодо
релiгiї виконуються певнi процедури:
• усунення релiгiї з суспiльства, з метою зниження рiвня його духовностi
i моральностi. Результатом даної процедури є ефективне манiпулювання
людьми;
• релiгiя – це рацiональний метод для проведення завойовницьких планiв
в геополiтицi. Релiгiйнi цiнностi знаходяться глибоко в суспiльнiй свiдомостi,
що дозволяє їм частково контролювати поведiнку людини. Вiдповiдно,
несучи в свiдомiсть вiруючого населення неправдивi релiгiйнi принципи, в
подальшому цими людьми, товариствами i навiть країнами нескладно
манiпулювати, створюючи вигiднi для геополiтики конфлiкти.
Висновки. Таким чином, в даний час, релiгiя – це найдiєвiший i
найважливiший iнструмент манiпулювання людьми i країнами в руках
найбiльших свiтових держав. Боротьба за територiї i сфери впливу вже йде
не одну сотню рокiв, i це незворотний процес. Освiта релiгiйних конфлiктiв з
кожним днем тiльки зростає, звинувачення стають все серйознiше. Вiруючим
залишається лише тiльки вiрити, i намагатися не потрапити в нескiнченнi
геополiтичнi вiйни.
Сьогоднi ми можемо спостерiгати ситуацiю, коли релiгiйний дискурс
дедалi частiше витiсняє нацiональнi, етнiчнi та iншi питання. У випадку
України бачимо, що православ’я як релiгiйний компонент виступає
iнструментом геополiтичної загрози нацiональному та духовному
суверенiтету з боку Росiї. Українське Православ’я опинилося у сферi iнтересiв
двох свiтових центрiв – Вселенського та Московського патрiархатiв, якi
ставлять собi за мету лiдерство серед Помiсних Православних Церков та
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борються за вплив на Українську Церкву. Важливу роль у здобуттi автокефалiї
вiдiграє державна влада. Тут тiсна взаємодiя православної церкви та держави
розумiється як захист вiд цiєї загрози – як полiтичної, так i релiгiйної.
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Розділ 4

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
ЕКОНОМІКА. ПОЛІТОЛОГІЯ.
ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІОЛОГІЯ

В.І. Губко,
аспірант Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон)

НЕОБХІДНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В теперішній час вкрай важливим є розробка та обґрунтування
методичного інструментарію оцінки ступеня розвитку підприємств
агросфери, який дозволяє виявляти визначні фактори впливу на їх
фінансово-економічні результати, визначати стратегічні напрямки розвитку
їх діяльності. Для переходу до принципово нових, більш якісних підходів до
управління підприємствами агросфери вкрай необхідно розв’язати завдання
аналізу та об'єктивного оцінювання їх стану та перспектив розвитку на
основі кількісних та якісних показників, що потребує удосконалення
теоретико-методичних підходів до такого оцінювання.
Економічною наукою [1] нагромаджено значний досвід розробки та
застосування на практиці методичних інструментів здійснення аналізу й
оцінки
діяльності
аграрних
підприємств
за
критеріями:
кредитоспроможності, інвестиційної привабливості, фінансової стабільності,
конкурентоспроможності,
ефективності
використання
ресурсів,
ефективності підприємницької діяльності, результативності державної
підтримки розвитку їх матеріально-технічної бази тощо.
Діагностика, на думку науковців, є більше широким поняттям, ніж
розглянуті нами «аналіз» й «оцінка». Обмін «діагноз» означає ідентифікацію,
визначення стану. Економічна діагностика аграрного підприємства
проводиться із метою визначення кількісних та якісних характеристик його
стану у певний момент часу чи часовий інтервал, а також прогнозування
поведінки підприємства у майбутньому. Отже, діагностика органічно
поєднує у собі аналіз й оцінку, але є чимось більшим ніж їх просте поєднання,
діагностика є явищем більш високого ієрархічного рівня [2, 3].
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Економічну діагностику розглядають з двох точок зору: як комплексне
дослідження стану підприємства та як функцію управління. З точки зору
менеджменту, діагностика сприяє прийняттю обґрунтованих зважених
управлінських рішень та забезпечує контроль стану підприємства та ходу
виконання прийнятих рішень, є базисом для прогнозування та коректування
ходу розвитку його діяльності.
В умовах динамічного середовища попит на масштабну, якісну,
достовірну й оперативну інформацію для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень у агробізнесі стрімко зростає. Сьогодні інформація є
однією з головних детермінант економічного розвитку агросфери. Головною
метою застосування нових інформаційних технологій у менеджменті
підприємств є підвищення ефективності організаційно-управлінського
механізму на засадах формування сучасної інформаційно-технологічної
інфраструктури управління.
Фінансово-економічний моніторинг передбачає здійснення системного
комплексного аналізу та оцінки стану та діагностику аграрного підприємства
та його оточення. Кожна складова аналітично-діагностичного блоку
передбачає застосування певного інструментарію [4]. У процесі аналізу
встановлюються детермінанти розвитку об’єкта, внесок окремих складових у
загальні фінансово-економічні результати. На етапі оцінки формується
обґрунтоване уявлення про рівень розвитку підприємства, визначаються
проблемні питання та виявляються можливості розвитку. Діагностика
передбачає виявлення чинників та закономірностей розвитку діяльності
підприємства, формування прогнозних сценаріїв.
Діагностика аграрних підприємств, окрім аналізу й оцінки, включає
прогнозування параметрів його діяльності, що є ключовим фактором
ефективності прийнятих управлінських рішень по розвитку бізнесу.
Прогнозування дає змогу завчасно повідомити керівництво про прояв різних
факторів, настання різноманітних ситуацій, які потребують змін у системі
управління підприємством. Це є вкрай необхідним менеджменту
підприємства у змінних ринку. Прогнозування є одним з найбільш важливих
чинників ефективності прийнятих управлінських рішень в усіх сферах життя.
Процес прогнозування передбачає ідентифікацію та оцінку можливих
альтернативних сценаріїв розвитку на ближчий час та у стратегічній
перспективі для розробки, обґрунтування й ухвалення найбільш
раціонального управлінського рішення.
Отже, фінансово-економічний моніторинг є дієвим інструментом
управління розвитком діяльності аграрних підприємств та агросфери в
цілому. Фінансово-економічний моніторинг є сукупністю методів і процесів,
які дають змогу перетворити вихідні дані у корисну для прийняття
управлінських рішень інформацію, Моніторинг дає змогу повною мірою
використати інформаційні ресурси для забезпечення ефективного
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управління розвитком підприємства,
економічної результативності.

підвищення

його

фінансово-
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРОМАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ
Особливості аграрного маркетингу зумовлюються специфікою власне
всіє системи галузей агросфери та самого аграрного виробництва зокрема:
- взаємозв'язок технічних, соціальних та біологічних підсистем
аграрного виробництва;
- стабільність обсягу споживання та низьке еластичність попиту на
багато видів продукції;
- високий рівень диверсифікації аграрних підприємств, остійна зміна
асортиментів продукції;
- технологічна взаємозалежність аграрного та переробних виробництв;
- обмежені терміни зберігання продукції, висока частка швидкопсувної
продукції;
- монопольне положення багатьох переробних підприємств, диспаритет
цін на аграрну та переробну продукцію;
- специфіка територіального прив’язування виробників та споживачів,
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концентрація ринків збуту у великих населених пунктах.
Загалом маркетинг є закономірним етапом і необхідною умовою
стратегічного розвитку підприємства. Він дає змогу підприємствам й
організаціям більш результативно реалізовувати функції організацій й
управління й нарощувати конкурентні позиції.
Оцінка стану та етапів розвитку маркетингової діяльності аграрних
підприємств Причорноморського економічного району дає змогу
констатувати, що сукупність аграрних підприємств регіону можна умовно
розділити на три основні групи:
1. Підприємства, які у своїй діяльності орієнтуються на маркетинговий
підхід, але не спроможні поки що повною мірою сформувати дієву
агромаркетингову систему через брак коштів чи виробничих ресурсів – це
найбільш численна група – приблизно ¾ від всієї кількості.
2. Підприємства, які використовують елементи маркетингу безсистемно
та/чи періодично.
3. Підприємства із сформованими та дієвими системами маркетингу, які
характеризуються стійкістю функціонування та успішно адаптуються до змін
кон’юнктури ринку. Саме ці підприємства є центрами формування
регіональних агромаркетингових систем.
Концепція формування системи агромаркетингу повинна бути
спрямована на забезпечення ефективної взаємодії між партнерами у
ланцюгу виробництва та реалізації продукції, подолання можливих
конфліктних ситуацій між ними. Основою концепції агромаркетингу є
системний підхід до управління виробництвом і реалізацією аграрної
продукції, що передбачає інтеграцію всіх операційних процесів та сфер
функціональної взаємодії при формуванні та обслуговуванні товарноматеріальних потоків, й визначення зв’язків та залежностей між цими
сферами й процесами. Централізація функції управління маркетингом дає
змогу узгодити цілі окремих ланок товаровиробляючого та збутового
ланцюга у відповідності до спільно визначеної мети. Пошук компромісів дає
змогу подолати конфлікт цілей та інтересів бізнес-партнерів.
Базовими принципами формування маркетингової програми на рівні
аграрного підприємства є такі:
- визначення та обґрунтування цілей маркетингу, вибору ринку та
цільового сегменту;
- визначення системи індикаторів оцінки виробництва й реалізації
агропродовольчої продукції із використанням критеріїв беззбитковості;
- оптимальне ціноутворення на агропромислову продукцію;
- вибір та планування каналів товароруху й збуту агропродовольчої
продукції;
- просування товару на ринок й стимулювання збуту.
Створення окремої служби маркетингу потребує значних фінансових
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витрат, тому формувати службу маркетингу доцільно у великих аграрних
підприємствах, що виробляють та реалізують широкий асортимент
продукції, мають власну переробну базу й самостійно здійснюють вихід на
ринки. У середніх за масштабом господарюючих суб’єктах аграрного бізнесу
доцільно створювати функціональні групи маркетингу, напряму
підпорядковані
керівництву.
Малим
суб’єктам
господарювання,
кооперативам, ОПГ які займаються виключно аграрним виробництвом,
доцільно консолідувати свій фінансовий й виробничо-збутовий потенціал
для спільного здійснення маркетингової активності.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРАГЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ
Складна епідемічна, політична та економічна ситуація в Україні стримує
розвиток туристичної індустрії. Ситуація невизначеності відлякує
потенційних іноземних туристів. А отже, для покращення ситуації потрібно,
в першу чергу, вести грамотну інформаційну політику, спрямовану на
створення
позитивного
іміджу
країни.
Туризм
є
одним
із
найперспективніших напрямків соціально-економічного розвитку регіонів
[2, с. 9]. Сьогодні стримують розвиток туризму багато факторів, серед яких і
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недосконалість
законодавчої
бази,
і
обмеженість
асортименту
запропонованих послуг, і відсутність коштів на реконструкцію пам’яток
історії та архітектурного мистецтва та повноцінної інформації щодо
можливих туристичних маршрутів. Цей перелік можна ще і далі
продовжувати. В Україні не розвинений сектор туристичної індустрії як
такий. Різноманіттям туристичних послуг, можуть похвалитися переважно
міста-мільйонери, міста загальновизнаних зон рекреації та туризму, деякі
історичні та культурні центри. В той час коли в більшості міст України можна
розвивати промисловий, оздоровчий, екологічний, навіть екстремальний та
інші види туризму [1, с. 53]. Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку
свідчить про те, що розвиток туризму в Україні перебуває лише на початковій
стадії. Задля вирішення поставлених проблем необхідна міцна підтримка
держави. Спочатку потрібно створити належні умови для роботи
туристичних підприємств, установ та організацій. Потребують розробки й
впровадження
прогресивні
методи
і
стандарти
туристичного
обслуговування; потрібно пропонувати вигідні умови для підприємців
малого та середнього бізнесу; підвищувати ефективність використання
рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної спадщини; зміцнити
матеріально-технічну базу туризму. Серед важливих напрямків роботи з
питань розвитку туризму є потужна інформаційна політика [3]. Раніше було
вказано, що вітчизняні туристичні ресурси використовуються далеко не в
повному обсязі. Дослідження науковців свідчать про те, що одночасна
ємність природних ресурсів України з врахуванням можливого
навантаження та екологічних вимог складає близько 50 млн. чоловік, в той
час як рівень використання внутрішніх туристично-рекреаційних ресурсів
України фактично дорівнює 7–9%. Це викликано відсутністю коштів на
проведення ефективної маркетингової політики в сфері туризму;
необхідністю отримання візи для в’їзду в Україну, що викликає перше
негативне ставлення у потенційних туристів; застарілою інфраструктурою;
низьким рівнем сервісу [4, с. 287].
Через пандемію COVID-19 українці дуже обмежені у виборі літнього
відпочинку. Так, за даними туроператорів та українського МЗС, наразі охоче
впускають українських туристів лише кілька країн, та й ті відкрили свої
кордони лише з липня [5]. У ситуації, яка склалася з закордонними
поїздками, чимало українців поїхали на місцеві курорти – значно більше, ніж
торік, визнають туроператори та експерти цієї галузі. Серед актуальних
проблем вітчизняної туристичної галузі: складність ведення туристичного
бізнесу; брак позитивної інформації як на внутрішньому, так і на
міжнародному інформаційному полі; недостатня розвиненість готельного
господарства; занедбаність історико-культурних пам’яток та інші. Задля
розвитку туризму основними напрямами державної політики повинні стати:
збереження туристичних ресурсів; вдосконалення нормативної бази;
56

створення економічних умов для стимулювання розвитку туризму; надання
пільг для організації туристичної роботи; залучення інвестицій в розвиток
туристичної індустрії; сприяння розвитку конкуренції; забезпечення безпеки
туристів; підтримка науковців; участь у міжнародних програмах розвитку
туризму.
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СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Пріоритетними завданнями діяльності аграрних підприємств є
зростання ефективності виробництва і якості продукції, забезпечення її
конкурентоспроможності, захист усіх форм власності, нейтралізація
чинників дестабілізації економіки, здатність до саморозвитку і прогресу.
Конкурентоспроможність аграрних підприємств є однією з важливих
категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність
адаптації підприємства до умов конкурентного середовища [5, 8]. Чим вища
конкурентоспроможність підприємств, тим вища ефективність їх
господарської діяльності.
Сталий розвиток аграрних підприємств неможливий без впровадження
та використання інновацій та техніко-технологічних рішень, які сприяють
підвищенню продуктивності праці, економії різних видів ресурсів,
скороченню витрат та зниженню собівартості сільськогосподарської
продукції, нарощуванню обсягів і підвищенню ефективності виробництва,
що впливає на залучення інвестицій. Розвиток інноваційної діяльності
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аграрних підприємств занепадає внаслідок кризи, що спричинена
військовими діями, зменшенням ринків збуту продукції, недосконалістю
законодавчої бази, недостатності державного стимулювання інноваційної
діяльності, обмеженості внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування
інновацій та неможливості їх швидкої мобілізації, а, особливо, відсутності
інновацій та сучасних технологій виробництва і вирощування
сільськогосподарської продукції. Широке застосування новітніх технологій у
землеробстві, рослинництві, тваринництві спостерігається у провідних
українських підприємств [1, 2]. Досить активно використовуються інновації
обробітку ґрунту для підвищення родючості та збереження мікроелементів,
але їх вплив не завжди дає позитивний ефект. Це впливає на ступінь
забруднення ґрунтових вод та відбувається знищення поживних
мікроорганізмів, що в результаті діє на рослини, тварину і людину. Тому
дедалі ширше застосовуються прогресивні сучасні технології мінімального
обробітку ґрунту й точного землеробства. Так, технологія обробітку ґрунту
«Mini-till» передбачає мінімізацію технологічного впливу на ґрунт під час
його обробітку, що підвищує економічну ефективність й екологічність
процесу вирощування сільськогосподарських культур за рахунок зниження
погодно-кліматичного впливу, суттєвого зменшення рівня витрат палива,
добрив,
засобів
захисту
рослин,
скорочення
використання
сільськогосподарської техніки, підвищення врожайності, покращення стану
природного середовища.
Одним із пріоритетних завдань при досягненні цілей економічної
складової сталого розвитку аграрних підприємств є активізація
інвестиційного забезпечення функціонування аграрної сфери [3, 4].
Основним джерелом капітальних інвестицій є власні і залучені
сільськогосподарськими підприємствами ресурси, при цьому слід зазначити,
що іноземні інвестори поки що не виявили помітної активності. Зростання
капітальних інвестиції хоч і є позитивною тенденцією, проте, враховуючи
високу частку зношеності основних засобів та виробничої інфраструктури,
сільське господарство України потребує в десятки разів більше коштів, ніж
інвестується наразі. Специфіка сучасної інвестиційної діяльності аграрних
підприємств полягає в зміні механізму її реалізації, заміні централізованого
розподілу інвестиційних ресурсів ринковими формами інвестування.
Забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств полягає у
створенні умов для зростання загального рівня продуктивності сектору на
засадах сталості, при гармонійному поєднанні різних галузей сільського
господарства і типів господарств (великих, середніх і малих), коли кожне з
них займає найбільш притаманну йому ринкову нішу. Це поєднання відкриє
можливості для раціонального використання земельного потенціалу, а також
створення умов рівного доступу виробників до техніко-технологічних та
організаційних інновацій, фінансів, ринкової інфраструктури, вигід від
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експорту продукції. В свою чергу, до основних завдань ефективного
інвестиційного розвитку належать: обґрунтування нових результативних та
економічно доцільних підходів, форм і методів щодо управління
інвестиціями на державному, регіональному рівнях; вироблення форм
взаємовигідного співробітництва адміністрації, інвесторів і підприємств з
метою створення єдиного організаційно економічного механізму управління
інвестиціями.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ
Туристична сфера будь-якої країн в вузькому та широкому сенсі є
джерелом інвестиційного, соціального, економічного наповнення регіонів.
«Кластер», як категорія є маловідомою для України, але все ж таки
характеризується поодинокими проявами. Особливу нішу в кластерному
системоутворенні займають «туристичні кластери». Постійне змагання
суб’єктів
туристичної
діяльності
в
напрямі
підвищення
конкурентоспроможних позицій приводить їх до застосування «кластерного
підходу», який передбачає отримання певних переваг та вигідних позицій не
одного підприємства, а системи підприємств, які територіально розмежовані,
але об’єднані туристичною діяльністю.
Ефект кластеру важко усвідомити не звертаючись до географічної
просторовості суміжних галузей та сфер. Тому американські дослідження М.
Енрайт та М. Портер враховуючи географічне положення та масштаби
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конкуруючого ринку запропонували розглянути регіональний кластер, як
географічно-узгоджену кооперацію фірм, які займаються діяльністю в межах
однієї або декількох дотичних галузей [1]. Зокрема сам М. Портер
характеризує «кластер» як : «концентровані за географічною ознакою групи
взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, підприємств,
які надають послуги, фірм в суміжних галузях, а також пов’язаних з їх
діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств по стандартизації
торгових об’єднань) у певних сферах, які конкурують між собою, але ведуть
спільну діяльність [2].
Поява та функціонування туристичного кластеру охоплює тривалий
структурний процес, який комплексно поєднує в собі чималу кількість
взаємоузгоджених організацій, які беруть участь в кругообігу між фірмами,
трудовим потенціалом, капітальними та інформаційними ресурсами [3].
Бюрократичні етапи становлення кластеру включають: формування фокусгрупи, дослідження видозмін ринкової кон’юнктури, конкретизацію цілей та
місії кластера, затвердження статуту діяльності та реєстраційний облік
кластера [4].
З огляду на різносторонність змістовного наповнення «кластеру»,
визначення «туристичного кластеру» має суттєві відмінності. Загалом,
«туристичний кластер» - це комплексне поєднання підприємств на одній
географічній території, які застосовують спільні туристичні ресурси,
створюючи нові та вдосконалюючи існуючі туристичні послуги.
Територіальні межі туристичних кластерів мають динамічність свого
розширення приєднуючи все нові підприємницькі одиниці в межах галузевої
та міжгалузевої діяльності. Закріпленим призначенням туристичних
кластерів є стабільність позицій та охоплення відповідних сегментів
внутрішнього ринку туристичних послуг та виходом на міжнародні ринки
[4].
Географічна спорідненість туристичних кластерів асоціюється з місцем
нагромадження критичної маси ресурсного потенціалу капіталу, праці,
навколишнього багатства, науки, інформації, інновацій, інституційного
середовища [5].
Інфраструктура туристичних кластерів є доволі розгалуженою: осередки
по наданню туристично-рекреаційних послуг, постачальники специфічних
ресурсів, сервісне обслуговування, фінансові інститути, організації та
постачальники суміжних сфер діяльності, спеціалізовані провайдери
інфраструктурного забезпечення, наукові організації, осередки по збору
інформації, торгові асоціації.
Формуючи розуміння системності туристичної кластеризації, варто
детально дослідити структуру туристичного кластеру регіону, яка побудована
комбінації системоутворюючих компонентів.
Позитивні наслідки діяльності європейських країн активно вивчаються
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та застосовуються українськими вченими та фахівцями з туризму. За рахунок
регіональним стратегіям розвитку протягом останніх 10 років кластерні
структури значно зросли. Це зрештою обумовило дослідження економічносоціальних особливостей регіонів на ймовірність формування кластерів. На
разі сьогодні започатковано активізацію кластерної взаємодії, як стратегія
розвитку регіону. На сьогодні в Україні налічується близько 50 туристичних
кластерів розміщених в різних регіонах України та галузей, але однаково
вони відстають від потенціалу Європейських країн. Недофінансування
туристичних організацій, розпорошеність та недбалість інфраструктурного
забезпечення, військові конфлікти, сезонні пандемії захворювання COVID-19
– це основні риси, які є на заваді досягнення провідних позиції на ринку
туристичних послуг та репрезентування туристичних продуктів на
міжнародному ринку [6].
Для створення регіонального туристичного кластера слід мати потенціал
наступних ресурсів: наукових, освітянських, інтелектуальних, кадрових,
інформаційні, фінансові, природні. Важливим є також передумови
інституційних, структурних, організаційно-управлінських, інноваційних та
політичних. Окрім того для успішного функціонування, слід забезпечити
державні та регіональні комфортні умови: прозоре нормативно-правове
забезпечення, регіональна підтримка кластерного угрупування, наявність
попиту на туристичні продукти, присутність консолідації між учасниками
угрупування, інноваційне спрямування, відповідний розвиток туристичнорекреаційної галузі, професійний науковий потенціал, співпраця
регіональних органів управління з бізнесом.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції
створення кластерів в України» започаткувало створення в Україні та її
регіонах моделі інноваційної інфраструктури на 2012-2021 року, яке
передбачає «визначення загальних умов створення та розвитку кластерів для
забезпечення й диверсифікації економіки» та пріоритетності державної та
регіональної політики, яке відображено в регіональних та державних
цільових програмах [6].
Висновки та перспективи подальших досліджень.
З огляду на різносторонній екскурс по змістовним, сутнісним та видовим
особливостям туристичного кластеру, яскраво доведено, що він є
інноваційною формою туристичного співробітництва регіону. Очевидно, що
синергетична дія призведе до щільності відносин між туристичними
підприємствами, осередками готельно-ресторанних послуг, торгівельними
структурами, що вплине на привабливість туристично-регресивних принад
не лишень конкретного регіону, але й країни загалом.
Однак, не дивлячись на інноваційні форми прояву, кластеризації
туризму вносить не лишень характер збалансування міжгалузевих відносин,
а також потребує значної координації зусиль та спільного бачення вирішення
61

поставлених завдань перед учасниками та місцевими органами влади, що
включає низку заходів:
- раціоналізації залучених ресурсів шляхом інноваційних результатів
найоптимальнішого їх поєднання для досягнення максимально вигідного
ефекту;
- посилене фінансування науково-дослідницької складової освітніх
закладів у підготовці фахівців туристичної галузі;
- стимулювання інвестиційних надходжень та фінансово-кредитних
засобів на вигідних умовах;
- вдосконалення до потреб ринку нормативно-правових, інформаційних
та пропорційних інструментів та заходів по лібералізації туристичного
продукту для близьких та віддалених територій.
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РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Роль маркетингу в розробці стратегії діяльності підприємства на ринку
часто досліджується у науковій літературі. Проблемам розробки
маркетингових стратегій в управлінні підприємством присвячено праці
таких вітчизняних та зарубіжних учених, як: Г. Армстронг, Г. Ассель,
Л.В. Балабанова, О.В. Березін, Н.В. Бутенко, С.С. Гаркавенко,
О.Л. Каніщенко, Ф. Котлер, К. Келлер, М.В. Конишева, Н.К. Мойсеєва,
А.П. Міщенко, В.А. Пархоменко, В.В. Писаренко, А.О. Старостіна,
О.С. Телетов, В.А. Шаповалов, З.Є. Шершньова.
Стратегія являє собою програму, план, генеральний курс суб’єкта
господарювання до досягнення ним стратегічних цілей у всіх напрямах
діяльності. Вона виступає як інструмент обґрунтування, розробки та
реалізації довгострокових цілей і завдань виробничого, економічного,
науково-технічного, організаційного та соціального характеру; як фактор,
що регулює діяльність підприємств до досягнення намічених цілей і завдань;
як засіб зв’язку підприємства із зовнішнім ринковим середовищем.
Стратегічне планування є необхідним, оскільки дає змогу підприємству
оперативно реагувати на мінливі умови ринку. Кожне підприємство повинне
знайти свій ринковий сегмент, що якнайкраще враховує специфіку умов,
можливостей, цілей і ресурсів. Стратегія – загальний, не деталізований план
будь-якої діяльності, що охоплює тривалий період часу, спосіб досягнення
складної мети, яка є невизначеною і головною для управлінця на даний
момент, яка в подальшому буде коригуватися під зміни умов існування
підприємства. Головним завданням при розробці стратегії є ефективне
використання наявних ресурсів для досягнення основної мети [1].
Етапи розроблення маркетингової стратегії підприємства показано на
рис. 1.
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1 етап

Аналіз стану ринку

2 етап

Оцінка внутрішнього середовища і
поточного стану підприємства

3 етап

Аналіз конкурентів і оцінка рівня
конкурентоспроможності підприємства

4 етап

Визначення цілей маркетингової стратегії

5 етап

Сегментування ринку і вибір цільових
сегментів

6 етап

Аналіз стратегічних альтернатив та
вибір стратегії маркетингу

7 етап

Побудова стратегії позиціонування

8 етап

Попередня економічна оцінка стратегії та
інструменти контролю над її реалізацією

Рис. 1. Етапи розробки маркетингової стратегії підприємства
Джерело: розроблено за даними [2].

Проведення аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища та
постановка цілей функціонування підприємства на ринку передбачає
розділення всіх споживачів на різні категорії (сегменти) відповідно до
обраних критеріїв, проведення оцінки рівня їх привабливості і визначення,
на яку кількість сегментів необхідно орієнтуватися підприємству та вибір
цільових сегментів ринку і розробку маркетингової стратегії.
Цільовий ринковий сегмент – це група споживачів, вибрана
підприємством для здійснення маркетингової діяльності, що якнайкраще
відповідає можливостям самого підприємства й особливостям розвитку
ринку.
Після визначення цільового сегмента ринку підприємство повинно
вивчити продукцію конкурентів й оцінити положення свого товару на ринку.
Оцінивши позиції конкурентів, підприємство приймає рішення про
позиціонування
свого
товару,
тобто
про
забезпечення
конкурентоспроможності товару на ринку [3].
Наступним етапом побудови маркетингової стратегії підприємства є
розробка та аналіз стратегічних маркетингових альтернатив. Розроблення
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альтернативних маркетингових стратегій може бути здійснено у трьох
напрямах: стратегії розвитку, «портфельної» або конкурентної стратегії.
Ефективність
маркетингової
стратегії
визначається
ступенем
задоволення потреб споживача. Якщо споживач задоволений, про що
свідчать обсяги продажів, зростання частки ринку, то це означає, що
підприємство досягає своїх цілей. Це означає, що кожен працівник
підприємства виконує своє завдання, знаходиться на своєму місці і плани
керівництва цілком реалістичні і досяжні.
Ефективна організація маркетингової діяльності можлива лише за
наявності у системі управління підприємством служби (відділу) маркетингу,
що здатна вирішити питання правильної оцінки кон’юнктури й освоєння
ринків, визначення обсягів виробництва та реалізації продукції на
найближчу перспективу, розроблення стратегії і тактики діяльності
підприємства [3].
Оцінка ефективності діяльності служби маркетингу у кожній організації
вирішується самостійно. Переважно головним критерієм оцінки роботи
служби вважається фактичне надходження грошових коштів на рахунок
підприємства у конкретний період. Така оцінка повною мірою відображає
цілі і завдання, що стоять перед службою (відділом) маркетингу.
Таким чином, процес розробки маркетингової стратегії підприємства є
інструментом, що допомагає у прийнятті управлінських рішень. Його
основне завдання – забезпечити нововведення і зміни в організації
достатньою мірою відповідно до потреб ринку. Маркетингова стратегія
змушує організацію оцінювати свої сильні і слабкі сторони з погляду
конкурентів, можливості і загрози у навколишньому середовищі.
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Розділ 5
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
ПРИ ФОРМУВАННІ ЗОВНІШНЬОГО ІМІДЖУ ВЛАДНОЇ СТРУКТУРИ
РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
На владні структури регіонального рівня покладена задача представляти
інтереси України та реалізувати державну політику в галузі, заради якої було
створено орган державної влади. Тому формування позитивного іміджу є
стратегічним питанням в сфері публічного управління, так як від нього
залежить готовність населення до діалогу, вірне сприйняття діяльності
організації суспільством, а також рівень довіри та підтримки громадян.
Виборна кампанія Президента України в 2019 році підтвердила
збільшенням впливу комунікаційних та інформаційних потоків на громадян.
Тому в державних органах влади необхідна особлива увага до дотримання
норм професійності поведінки державними службовцями при діалозі з
населенням.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування значення професійної
поведінки державного службовця під час виконання своїх службових
обов'язків при формуванні зовнішнього іміджу державного органу влади
регіонального рівня.
Професійна поведінка означає те, що державний службовець повинен
діяти відповідно до високої репутації державної служби і утримуватись від
будь-яких дій, висловлювань і вчинків які могли би завдати їй шкоди.
Існують певні вимоги до професійної поведінки державних службовців,
які можна класифікувати за трьома різновидами:
- установчі;
- заборонні;
- рекомендаційні.
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Установчі вимоги несуть за собою сувору необхідність виконувати
посадові обов’язки сумлінно, на високому професійному рівні.
Наголошується про розуміння державним службовцем того, що визнання,
дотримання і захист прав та свобод людини і громадянина визначають
сутність і зміст професійної діяльності та здійснювати її у межах встановленої
законодавством України компетенції державного органу.
Заборонні вимоги потребують від службовців дотримуватися обмежень,
встановлених законом та не робити вчинків, що ганьблять честь та гідність
державного органу влади. Також важливою умовою виконання даних вимог
є не допускати конфліктних ситуацій, здатних завдати шкоди персональній
репутації або авторитету державного органу.
Рекомендаційні вимоги радять виявляти коректність у взаємодії з
громадянами та дотримуватися встановлених правил публічних виступів та
надання службової інформації [1].
Питання етичної поведінки в державних органах влади в сучасному
українському суспільстві затверджено законодавчо-нормативними актами і
носить регулюючий характер.
В Законі України «Про державну службу» [2] говориться, що одним з
основним обов’язків державного службовця є дотримання правил етичної
поведінки. Тобто, під час виконання своїх посадових обов’язків державні
службовці зобов’язані керуватись правилами етичної поведінки згідно до
Наказу Національного агентства України з питань державної служби «Про
затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування». Даний наказ визначає, що
поведінка державних службовців має забезпечувати довіру суспільства до
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [3].
Для забезпечення повної впевненості громадян України в
неприйнятному ставленні до порушень загально прийнятих норм поведінки
підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення правил
етичної поведінки регламентовано Законом України «Про запобігання
корупції».
Також окрім загальнодержавних законодавчих актів, які регулюють
питання поведінки державних службовців існують нормативні документи
пов’язані зі специфікою роботи в організації (Наказ ДПС України «Про
затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової
служби» від 02.09.2019р. №52 [4]).
Вважаємо за доцільним звернути увагу, що основною ціллю створення
владної структури регіонального рівня в межах держави є надання
адміністративних послуг населенню. Тобто головним елементом оцінки
громадян після якості отриманих послуг є поведінка державних службовців
при діалозі.
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Державний службовець при спілкуванні з громадянами повинен,
дотримуватись загальноприйнятих норм моралі та поведінки, поважати
гідність людини, компетентно та вчасно виконують службові повноваження
та професійні обов’язки.
При значній кількості нормативно-правових актів регулюючих
професійну поведінку державних службовців існує низка невирішених
питань, зокрема дотримання прийнятного рівня якості комунікацій з
громадянами. Перед співробітниками державних органів влади стоїть
задання формувати позитивний імідж через діалог з населенням, тому
необхідно на локальному рівні підтримувати розвиток професійної
поведінки під час виконання службових обов’язків. Для державних
службовців необхідно проводити тренінги із формування комунікативних
умінь і навичок, розробити рекомендації щодо дій в кризових ситуаціях та
створити внутрішні правила професійної поведінки для співробітників
владної структури.
Отже, професійна поведінка відіграє ключову роль при формуванні
зовнішнього іміджу владної структури. При виконанні посадових обов’язків
представник держави повинен дотримуватись етичних норм незалежно від
релігійних, політичних чи ідеологічних переконань, адже державний
службовець – це професіонал, взірець добропорядності, вихованості і
культури.
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Розділ 6

ПРАВО

О.Ю. Голіна,
науковий співробітник науково-дослідного сектору
правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України
Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Події останніх шістьох років наочно продемонстрували, що військова
сила продовжує залишатися одним із важливих інструментів державної
політики. Але неготовність силових структур, у т. ч. Збройних Сил України,
до оперативних дій, спричинена рядом проблем і слабкою управлінською
системою, безвідповідальністю та неготовністю протистояти російському
тероризму і власному сепаратизму як одній із нових форм бойових (воєнних)
дій призвело до створення Національної гвардії України, що є новітнім
військовим формуванням, створеного миттєво у відповідь на анексію
півострова Крим та збройну агресію Російської Федерації на сході України і
наділено одночасно військовими й правоохоронними функціями.
Нацгвардія сформована на основі підрозділів Внутрішніх військ України
та учасників Євромайдану. Формування першим стало на захист
територіальної цілісності країни від агресора. Підрозділи Нацгвардії
звільняли місцеві органи влади на сході України від проросійських бойовиків
та прихильників «русской весны». Нацгвардійці разом з іншими захисниками
України зупинили розповсюдження «російської чуми» на інші території
нашої держави. Вони забезпечили можливість Збройним силам України
провести мобілізацію та набути спроможності протистояти військовій агресії
за участю регулярних російських військ.
Підрозділи оперативного призначення Нацгвардії сформовані за
структурою підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Вони
забезпечені необхідною бронетехнікою та озброєнням і можуть легко
виконувати завдання у взаємодії з підрозділами Збройних сил України.
Підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії
України готові забезпечити правопорядок та безпеку громадян у
будь-якій частині нашої держави з урахуванням передового досвіду
аналогічних формувань країн Європи та світу. Вони виконують широке коло
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завдань як самостійно, так і у взаємодії з колегами із правоохоронних органів
України.
За 6 років Національна гвардія України здолала тернистий шлях від
нашвидкуруч створеного молодого формування до потужної складової
сектору безпеки та оборони України. Підрозділи Нацгвардії готові до
виконання службово-бойових завдань в умовах мирного часу, в кризовий
період та в умовах запровадження воєнного стану. І головна їх унікальність
полягає в тому, що вони потребують мінімум часу для переходу з одного
стану в інший.
Зважаючи на те, що Нацгвардія є відносно новим формуванням,
необхідно звернути належну увагу на вивчення існуючої законодавчої бази,
нормативно-правових актів, їх удосконалення та доповнення. Відповідно,
одним із основоположних напрямків державної політики має бути побудова
стійкої системи державного та військового управління, їх органічного
поєднання на основі удосконалення нормативно-правової законодавчої бази.
Управління військовим майном сьогодні законодавчо регулюється
державою, але існує потреба удосконалення правового регулювання.
Дослідження окремих напрямків управління державним майном
здійснювали як вітчизняні науковці – О.М. Арзамасцев, В.Б. Авер’янов,
С.М. Братусь, В.В. Говоруха, С.О. Іванов, В.Й. Кісель, П.М. Кондик,
С.А. Кочеткова, В.Л. Пількевич, так і зарубіжні вчені – М.І. Богдан,
А.В. Венидиктов, Д.М. Гєнкіна, О.В. Карасса та ін.
У вітчизняній науковій літературі зустрічається виділення специфіки
такого виду управління, як управління державною власністю. Але вказане
питання розглядалося науковцями переважно в пізнавальному контексті.
Дослідження правових основ управління військовим майном і
формулювання шляхів удосконалення правового регулювання у цій сфері.
Відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» управління об’єктами державної власності – здійснення Кабінетом
Міністрів України й уповноваженими ним органами, іншими суб’єктами,
визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як
власника таких об’єктів, пов’язаних із володінням, користуванням і
розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з
метою задоволення державних і суспільних потреб.
У свою чергу, Законом України «Про оборону України» визначено, що
органами військового управління є Міністерство оборони України, інші
центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво
військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України,
Генеральний штаб Збройних Сил України, інші штаби, командування,
управління, постійні чи тимчасово утворені органи у Збройних Сил України
та інших військових формуваннях у т.ч. і Національної гвардії України,
призначені для виконання функцій з управління, в межах їх компетенції,
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військами (силами), з’єднаннями, військовими частинами, військовими
навчальними закладами, установами й організаціями, які належать до сфери
управління центральних органів виконавчої влади, а також військові
комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань
військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та
мобілізації.
Відповідно до закону України «Про правовий режим майна у Збройних
Силах України» [3], військове майно – це державне майно, закріплене за
військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних
Сил України (далі – військові частини). До військового майна належать
будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша
техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне,
аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне,
ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв’язку тощо.
Окрім цього правову основу визначення режиму військового майна в
Україні складають закони України «Про Збройні Сили України» [1], «Про
оборону України» [2], «Про організацію оборонного планування» [4], «Про
державне оборонне замовлення» [5], «Про державну підтримку підприємств,
науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють
боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії» [6] та інші. Ці закони
регламентують такі основні питання правового режиму військового майна:
порядок
організації
планування
обсягів
матеріально-технічного
забезпечення Збройних Сил України; порядок замовлення та закупівлі
військового майна; суб’єкти управління процесом матеріально-технічного
забезпечення Збройних Сил України; порядок обліку, використання та
списання військового майна та ін.
Серед нормативно-правових актів, що регулюють питання стосовно
майна суто Національної гвардії України, необхідно зазначити наказ
Міністерства внутрішніх справ України «Про речове забезпечення
Національної гвардії України» [7], «Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів щодо речового забезпечення Національної
гвардії України» [8], «Про затвердження Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України» [9].
Висновок. Отже, нормативно-правова база, що регулює правовий статус
майна Національної гвардії України недостатньо сформована, адже
посилається на Закон України «Про правовий режим майна у Збройних
Силах України», у якому не йдеться про новостворене формування
Національної гвардії України та про його функціональну специфіку. Проте
належно називати майно Нацгвардії по праву як військове майно, саме тому
зазначений закон необхідно поглибити та розширити або ж створити новий
для Національної гвардії України, прикладом чого є Наказ Міністерства
внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку списання військового
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майна в Національній гвардії України». Розробка нового наказу зможе
подолати деякі неоднозначності щодо управління майном Національної
гвардії України.
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REACT ON THE WORLD TREND OF FRONTEND TECHNOLOGIES
Today, we observe the continuous development of information systems. The
task of programmers, apart from writing the best quality programs, is also to create
the best tools that will make programming easier, faster and more enjoyable. As a
result of this work, numerous programming languages, platforms and libraries are
created that facilitate the work of programmers.
One of the libraries designed to facilitate the work of many developers is
React. It is a library used by the JavaScript language. This technology is now so
developed that it resembles a separate programming language. The main idea of
the library is to divide the code into components that can be used multiple times.
Components are divided into functional and class. This approach resembles objectoriented programming, which is a commonly used and at the same time the most
popular approach to writing code in backend technologies. The division of the
code into smaller, repeatedly used elements is also known in other frames, which
are at the forefront in the ranking of the most popular frontend technologies
among developers.
Fig. 1. Shows the ranking of frontend technologies with the greatest
recognition among programmers. As can be seen in the first place, the React library
has a significant advantage. Another important piece of information that can be
read from the chart is the significant dominance of the first three technologies, i.e.
React.js, Vue.js and Angular.js over the others, the percentage of interest in them
is greater than the total sum of the next nine technologies.
Another ranking also shows an interesting relationship. Fig. 2. Illustrates the
popularity of the three most commonly used frontend technologies. You can see
that the charts show the continuous growth of not only React, but Angular and
Vue as well. This proves the increasing popularity of frontend technologies.
Thanks to this, we can draw conclusions that the introduction of interactive
websites is becoming more and more popular.
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Fig. 1. Ranking showing the technologies with the greatest interest among developers.

Fig. 2. A chart showing the popularity of the most commonly used frontend technologies.

Questions may arise: Why is React still so popular? Why do companies choose
this technology all the time to create websites? The answer to these questions can
be found when we refer to the original purpose of this library.
React was created and is still used by Facebook producers. As a result,
companies using this technology can count on the constant support and
development of this tool by one of the largest corporations in the world. This
allows us to look positively at the future of this technology. Appropriate prognosis
is a motivation to use this library when writing a project.
React is undoubtedly a global trend when it comes to front end technologies.
Its domination over other technologies is proved by the statistics presented in the
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paper. Additionally, there are strong indications that the position of this library in
the first place will strengthen even further, due to its continuous development and
support by one of the largest giants in the field of IT system development. This
makes this innovation, even if it is not the most intuitive technology for many
developers, will be constantly used by numerous companies.
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БАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА СИСТЕМА «BALSCAN»
НА ОЗБРОЄННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ
У ХХI столітті різко зросли темпи розвитку і використання
інформаційних технологій в різних сферах діяльності людини. Мова йде про
перехід до побудови глобальної інформаційної бази з розвиненою системою
інформаційних телекомунікацій. В останні роки в нашій країні почалося
інтенсивне впровадження перспективних інформаційних технологій в усі
сфери оперативно-розшукової діяльності.
Ефективність боротьби зі злочинністю безпосередньо залежить від
організації на належному рівні оперативної, слідчої, а також профілактичної
роботи, що проводиться органами внутрішніх справ. Досягнення позитивних
результатів у сфері боротьби зі злочинністю неможливе без належного
інформаційного криміналістичного забезпечення процесу розкриття,
розслідування та попередження злочинів.
Довгий час експерти-балісти в Україні потребують вдосконалення
матеріально-технічного забезпечення до світового рівня. Передусім це
відноситься до вирішення завдань по ідентифікації балістичних об’єктів.
Науково-дослідна діяльність та методичні рекомендації в галузі судової
балістики в основному прийняли незмінний якісний рівень. Насамперед це
зумовлено тим, що балістичні об’єкти, які надходять на судову експертизу
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зброї, і надалі досліджуються в межах традиційної практики. В цей же час,
для рішення задач по ідентифікації об’єктів, експертом застосовуються різні
технічні прилади та засоби для збору і аналізу інформації, при цьому кінцева
обробка отриманих даних як і раніше проводиться саме експертами.
Під час виконання ідентифікаційних досліджень, для отримання та
опрацювання необхідної інформації застосовується різне обладнання. Однак,
не дивлячись на величезну кількість і досконалість технічних приладів,
пошук та визначення ідентифікаційних ознак здійснюється безпосередньо
самим експертом. Отже, процес ідентифікації та аналізу отриманих
розбіжностей чи збігів ідентифікаційних особливостей здійснюються в
результаті практичного досвіду самого експерта.
Сучасний стан судово-балістичного ідентифікаційного дослідження
визначив потребу переходу на інший рівень, заснований на застосуванні
новітніх технічних засобів і методів аналізу. Таку перспективу відкрило
масове впровадження і використання цифрової та комп’ютерної техніки в
експертно-криміналістичній діяльності.
З метою автоматизації рішення ідентифікаційних завдань у судовій
балістиці розроблені та впроваджені в практичну діяльність автоматизовані
балістичні ідентифікаційні системи, такі як «BalScan».
Система «BalScan» призначена для дослідження, порівняння та пошуку
слідів вогнепальної зброї. Гільзи й кулі досліджуються, порівнюються,
скануються в режимах 2D або 3D зображенні, що дає можливість більш
детально дослідити поверхні об’єктів, після чого зберігаються в базі даних.
Система забезпечує обробку широкого діапазону калібрів стрілецької
вогнепальної зброї. Кулі, гільз або їх бічні поверхні скануються з високою
роздільною здатністю 3 мкм і з урахуванням формату 3D-зображення.
Отримані зображення зберігаються в пам’яті серверу та можуть
експортуватися по лініях зв’язку (IP-з’єднання). Система BalScan є
надзвичайно корисною при скануванні і порівнянні деформованих куль та їх
фрагментів. Головним елементом процесу порівняння є база даних «Oracle».
Вона складається з двох окремих частин, бази даних куль та гільз вилучених
із місць вчинення кримінальних правопорушень та бази даних куль та гільз,
експериментально відстріляних зі зброї зареєстрованої на об’єктах дозвільної
системи та яка перебуває у власності громадян.
Зазвичай подібні системи складаються з таких компонентів:
- оптико-електронної скануючої системи;
- блоку управління і обробки сигналів;
- персонального комп’ютера з монітором;
- програмного забезпечення.
Автоматична пошукова система в базі даних заснована на можливості
порівняння важливих областей досліджуваного доказового матеріалу, таких
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як сліди полів нарізів на поверхні куль та слідів бойка ударника, відбивача та
викидача на поверхні гільз (зображення 1–3):

Зображення 1.

Зображення 2.

Зображення 3.

Після сканування, зображення поверхонь об’єктів вводяться в базу даних
системи «Balscan» у вигляді цифрових зображень і проходять автоматичне
порівняння з зображеннями відповідних об’єктів, які наявні у базі.
Використовуючи сканер «Balscan» спеціалісти володіють конкретною
перевагою. Справа в тому, що при деформації оболонки кулі відстань між
сусідніми трасами мікрорельєфу слідів каналу ствола, на протязі їх довжини,
може змінюватися. Оскільки сканування відбувається поясами, то, природно,
однойменні траси на деформованих і недеформованих ділянках, не
збігатимуться. Однак, система в процесі сканування поясів, певною мірою
коригує ці відмінності, так би мовити «випрямляючи» траси. У підсумку, в
базі даних зберігається придатне для роботи скориговане зображення.
Оптичний сканер «Balscan» є універсальним і дозволяє працювати як з
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кулями, так і з гільзами, а також з фрагментами оболонок і деформованими
кулями. Сканери однаково добре працюють з об’єктами, виготовленими з
різних матеріалів, оскільки відбиваюча здатність матеріалу враховується при
розрахунку освітлення.
Отримана інформація дає можливість синтезу тривимірних моделей і
профілів поверхонь.
Аналіз сформованих за результатами автоматичних пошуків
рекомендаційних списків із застосуванням реалізованих в «Balscan»
інструментів для порівняльних досліджень зображень дозволяє експерту
з'ясувати, чи є присутнім у базі даних об’єкт, відстріляним з конкретного
екземпляру зброї, що і досліджуваний об’єкт, тобто :
- встановити причетність екземпляра зброї до вчиненого кримінального
правопорушення;
- встановити власника екземпляра зброї, з якої була відстріляна куля або
стріляна гільза;
- об’єднати злочини, здійснені із застосуванням одного екземпляра зброї.
Отже, впровадження в експертній практиці автоматизованої системи
«Balscan», дає можливість пришвидшити та полегшити процес ідентифікації
зброї за слідами на кулях та гільзах, що в першу чергу сприятиме розкриттю
та розслідуванню злочинів вчинених із застосуванням вогнепальної зброї.
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СТАН ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ГОЛОВНИХ
ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ
Готельний бізнес України є одним з найбільш динамічних галузей
економіки, що розвиваються з високим ступенем прибутковості. Особливість
цього бізнесу: орієнтація на Європейські стандарти сервісу і стрімкий перехід
до них. І як будь-який бізнес – готельний бізнес прагне до збільшення доходу
і шукає дієві шляхи для досягнення бажаного фінансового результату.
Розвиток готельної індустрії країни сприяє: відкриття лоукостів, які
призвели до збільшення кількості іноземних туристів. Однак, згідно з
прогнозами компанії World travel and tourism council, частка туризму в
українському ВВП до 2028 року зросте лише до 1,7%, а кількість іноземців,
які відвідали Україну за рік, у 2028 збільшитися до 21 млн. з теперішніх 15
(відсоток туристів серед них менше через те, що статистика враховує
транзитних мандрівників), що свідчить про невисоку привабливості України
як туристичного напрямку [4]. Тому, не зважаючи на зростання в’їзного
туристичного потоку, головними гостями українських готелів були й
залишаються українці, проте обсяг внутрішнього туризму продовжує швидко
рости, особливо на півдні країни.
З початком 2014 року, на ринку готельних послуг в Україні спостерігався
різкий спад на що вплинули: нестабільна соціально-економічна ситуація,
збройна агресія на Сході держави, анексія Кримського півострова. А також
комплекс системних проблем: недосконала та не модернізована туристична
інфраструктура як у найбільших містах, так і загалом в країні, недостатня
якість надання послуг, високі ціни тощо.
Сукупність зазначених факторів призвела до зменшення кількості
іноземців, які приїжджають до України, так і внутрішніх міграцій з метою
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туризму, рекреації чи роботи, що негативно вплинуло на розвиток
готельного бізнесу. Іншим негативним фактором для розвитку готельного
підприємництва є суттєве зростання кількості послуг з тимчасового
розміщення з боку приватних осіб. Як правило, у такому випадку надається
повний спектр усіх необхідних послуг, включаючи розміщення, харчування і
транспортування. Проте, даний вид «бізнесу» ніяк не регулюється державою,
не сплачує податки до державного бюджету, що дозволяє встановлювати
досить помірні ціни на проживання, а також гнучко оперувати залежно від
сезону та попиту.
Окрім цього, суттєвий удар по готельній індустрії завдала пандемія
Covid-19. Закриті кордони держав, скасування авіасполучення, обмеження
пересування як в межах держави, так і до інших країн, а також суцільна
ізоляція спровокували комплекс проблем у готельному секторі.
Так, за даними Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO) число
туристів зменшилось на 62 % у першій половині 2020 року, у порівнянні з
показниками 2019 року [3].
Сьогодні готельна індустрія розвивається в декількох регіонах, кожен з
яких має свою яскраво виражену спеціалізацію. Так, готелі західних і
південних областей орієнтовані на рекреаційний туризм, а головні
постояльці готелів в містах-мільйонерах – корпоративні туристи. Аналізуючи
потоки туристів по окремих областях, зазначимо, що потоки іноземних
туристів переважають в Києві, Одеській, Львівській областях. У
Закарпатській області кількість іноземних туристів за останні 3 роки зросла
вдвічі.
В Україні у 2018 р. функціонувало 1591 колективний засіб
розміщування. Найбільше підприємств готельного господарства знаходилося
у Київській (226 од.), Одеській (177 од.), Львівській (129 од.), Запорізькій
(123 од.) та Херсонській (107 од.) областях. Найменше готельних
підприємств розташовано в Луганській області – 9 од. [2, с. 244].
Територіальна локалізація сертифікованих готелів по території України
нерівномірна. Лідером за кількістю категорійних готелів є Київська область
– 57 од. (23,6 %). Другу та третю позицію займає Одеська та Львівська області
– 46 од. (19 %) та 31 од. (12,8 %) відповідно. Найменша кількість
сертифікованих готелів у Кіровоградській та Миколаївській областях – по 1
готель (0,4%) [1, с. 42].
На основі аналізу статистичних даних констатуємо, що у 2018 р.
найбільша кількість суб’єктів екскурсійної діяльності спостерігалася у
Київській та Львівській областях (19 та 12 од. відповідно). Щодо
туроператорів та турагентів лідерами є також Київська (901 од.), Львівська
(142 од.) та Одеська (135 од.) області. Динаміка кількості обслуговуваних
туристів у 2018 р. демонструє наступний рейтинг: Київська область –
3520044 осіб, Львівська – 114364 осіб, Одеська – 51898 осіб.
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Таким чином, на основі вище наведених фактів, можемо підсумувати,
що розвиток готельної індустрії тісно взаємопов’язаний із станом
туристично-екскурсійної діяльності. Дестинації зі значними туристичними
потоками активно розвивають готельну мережу задля забезпечення попиту.
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Розділ 9
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Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ПОРІВНЯННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ПРО МІЛІЦІЮ ТА ПРО НАЦІОНАЛЬНУ
ПОЛІЦІЮ. ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ У ПРАВООХОРОННОМУ ОРГАНІ
Анотація. Стаття присвячена порівнянню Законів України «Про міліцію» та «Про
Національну поліцію». Висвітлено особливості структури нової поліції, етапи та
особливості її формування, добору кадрів, а також принципів діяльності та обсягу
повноважень поліцейських. Визначено та детально розкрито зміст кожного із
повноважень у контексті відповідності до нинішніх умов.
Ключові слова: поліція, міліція, працівник поліції, правоохоронець, професійна
підготовка, права людини, свободи людини, громадянин повноваження, правоохоронний
орган, кандидат, підбір кадрів нової поліції, повноваження діяльності поліції.

Постановка проблеми. Протягом останніх трьох років на території
України було проведено ряд реформ у різних сферах діяльності державних
органів. Навесні 2014 року розпочалося проведення реформ у силовому блоці
державних органів з метою викорінення корупції та беззаконня у судовій та
правоохоронній системах.
Першим заступником міністра внутрішніх справ було призначено Еку
Згуладзе, що відіграло значущу роль у створення та розвитку поліції.
Впродовж 2014-2015 років активно розроблявся Закон України «Про
Національну поліцію». Замість старої міліції охороняти права і свободи
людини, протидіяти злочинності, підтримувати публічний порядок та
громадську безпеку розпочала парафія Національної поліції. Дане
дослідження важливе для розуміння принципів діяльності поліції, допомагає
визначити основні відмінності Національної поліції від міліції, порівняти
засади діяльності, повноваження та функції.
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Стан дослідження. Діяльність поліції, раніше міліції, правова основа
такої діяльності, а також особливості виконання покладених на
правоохоронний орган завдань в різні часи була предметом дослідження
багатьох відомих учених, а саме: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, Д. М.
Бахрах, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєва, І. П. Голосніченко, І. В. Додіна, С. В.
Ківалов, О. П. Клюшніченко, В. К. Колпаков,С. А. Комаров,А. Т. Комзюк,О. І.
Остапенко, Р. С. Павловський, В. П. Пєтков, В. Г. Поліщук, Л. Л. Попов, І. С.
Самощенко, Ю. І. Скуратов, Ю. О. Тихоміров, В. А. Юсупов та інші. Проведені
дослідження дали змогу більш детально визначити та дослідити правові
аспекти діяльності, прослідкувати зміни завдань у відповідності до суспільнополітичної ситуації, виявити обсяг забезпечення прав і свобод людини та
громадянина у контексті сучасної ситуації в Україні, а також досліджували
діяльність міліції на території України протягом 1991-2014 років. Беручи до
уваги відомі дослідження, можна говорити про гостру потребу в подальшому
вивчення особливостей діяльності поліції та порівнянні засад її діяльності з її
попередницею – міліцією.
Виклад основного матеріалу. Основна відмінність поліції від міліції
полягає в тому, що поліція – не репресивний і не каральний орган на відміну
від радянської міліції, основною діяльність Національної поліції є
забезпечення публічної безпеки і порядку. У визначенні сказано, що
Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої
влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. [1]
Однією з головних переваг нової поліції є її орієнтація на партнерські
відносини з громадськістю, повністю протилежну позицію мала міліція, на
яку громадськість мінімально впливала.
Визначення міліції суттєво відрізняється. Таким чином підкреслюючи
каральну функцію цього правоохоронного органу. Міліція в Україні державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя,
здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище,
інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. [2]
На поліцейського покладається набагато менший обсяг зобов’язань, в
першу чергу направлений на допомогу громадянам, а саме неухильно
дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших
нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги
поліцейського. Іншими словами, правовою основою діяльності поліції є
Конституція України, а всі закони України та інші нормативно-правові акти
не повинні суперечити Конституції України. Поліцейському заборонено
виконувати незаконні та явно злочинні накази.
В розділі 2 Закону «Про національну поліцію» на відміну від ст. 3 Закону
України «Про міліцію», міститься розширений перелік з повним визначенням
принципів діяльності поліції, до яких належить верховенство права,
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дотримання прав і свобод людини, законність, відкритість та прозорість,
політична нейтральність, взаємодія з населенням на засадах партнерства,
безперервність. Таким чином слід звернути увагу на те, що в новому законі
чітко визначені принципи діяльності поліції які відповідають Конституції
України. Так принцип верховенства права знаходить своє відображення у ч.
1 ст. 3 Конституції України, а саме людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю. [3]
Ч. 2 ст. 3 Конституції України відображена у ст. 7 ЗУ «Про Національну
поліцію» Дотримання прав і свобод людини.
Принцип законності (ст. 8 ЗУ «Про Національну поліцію»): Поліція діє
виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені
Конституцією та законами України. [1]
Таким чином при створення та прийнятті Закону України «Про
Національну поліцію» Верховна Рада України спиралася на Конституцію
України, що відобразилося у змісті прийнятого закону. Завдяки цьому даний
закон є демократичним, спрямованим на попередження злочинів, діяльність
поліції базується на засадах Конституції України та не суперечить їй.
Також значні відмінності має система Національної поліції, яка
складається з центрального органу управління (координує Міністр
внутрішніх справ) та територіальних органів, а в міліції існувала система
вертикального
підпорядкування:
Міністерству
внутрішніх
справ
підпорядковувалися Головні управління в областях, а тим – міські й районні.
При цьому міністр внутрішніх справ не впливає на роботу служби. Вона
підпорядковується лише власному керівництву у містах.
Не можна забути про службу ДАІ, яку часто згадують громадяни та яка у
них асоціюється з міліцією. Дана служба несла службу на місці, яке чітко
визначене робочою картою, вони рідко змінювали свою локацію. З появою
Національної поліції була створена патрульна поліція, яка постійно патрулює
вулиці та реагує на різноманітні правопорушення та адміністративні
повідомлення, а також виконує інші повноваження покладені законом.
Патрульні поліцейські перші приїжджають на виклики, реагують на
скарги і порушення правопорядку. Вони розбираються з хуліганами,
матиють право, затримати та запросити у відділок для проведення
опитування (не слід плутати з допитом). Патрульні можуть оштрафувати
водія, який порушує ПДР, перевірити документи у підозрілих осіб,
конфіскувати підозрілу річ. Викликати патрульного нової поліції можна так
само, як і раніше звичайного міліціонера.
Нині серед нових патрульних, які пройшли жорсткий відбір у нову
подіцію,вимальовуються неформальні лідери, з якими проводять окремі
тренінги і яких готують до керівних посад. Вони підпорядковуватимуться
Департаменту поліції.
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Нині у разі виникнення масових заворушень та протестів до охорони
порядку залучається Національна гвардія, а також з 2019 року на них
покладено повноваження допомагати працівникам поліції патрулювати
вулиці міст, реагувати на правопорушення. Раніше ж у таких випадках
залучався спецпідрозділ «Беркут», який був створений спеціально для
придушення масових заворушень та протестів, інші повноваження на них не
покладалися.
Також слід звернути увагу, що в новому законі чітко прописані всі
поліцейські заходи, які уповноважені застосовувати поліцейські відповідно
до покладених на них обов’язків. Чітко зазначений порядок застосування
визначених в законі поліцейських заходів (превентивних та примусових),
зазначені умови застосування фізичної сили та спеціальних засобів,
прописано умови застосування та використання вогнепальної зброї. Раніше
це все визначалося в інструкціях, якими керувалася міліція у своїй діяльності.
Зміни відбулися і у складі правоохоронного органу. Так раніше існувала:
кримінальна міліція, міліція громадської безпеки, державна автомобільна
інспекція, міліція охорони, судова міліція, внутрішньої безпеки, міліція
особливого призначення, а також у визначених законом випадках
Міністерством внутрішніх справ України могли створюватись спеціальні
підрозділи міліції. [2]
Згідно з законом у нову поліцію входитиме низка підрозділів:
кримінальна поліція (оперативні підрозділи); патрульна поліція; органи
досудового розслідування; поліція охорони; спеціальна поліція (виконання
завдань на закритих режимних об’єктах); поліція особливого призначення
(спецпідрозділ).
Окрім службових собак, які передбачалися в ЗУ «Про міліцію» у поліції
передбачено використання і службових коней.
Новим законом передбачено і те, що крім вогнепальної зброї,
поліцейський може мати ще й травматичну або іншу зброю несмертельної
дії.
Не можна не звернути увагу, що окрім службового посвідчення,
поліцейський має ще й жетон із спеціальним ідентифікаційним номером.
Поліцейському заборонено заважати громадянам фіксувати цей номер. Цей
номер є унікальним і кожна людина буде знати, на кого конкретно
скаржитися. Також ці номери зазначаються на формі всіх спецпідрозділів чи
на шолом, які також можуть бути зафіксовані. В законі визначено носіння
цих жетонів на однострої поліцейського та якщо поліцейський виконує
завдання у цивільному одязі.
У поліції вперше з’явився такий пункт, як "репутація", оцінка діяльності
працівників. Нові молоді люди зацікавлені, насамперед, повернути довіру
громадян до правоохоронних органів.

85

Вперше в ЗУ «Про Національну поліцію» введено поняття «превентивні
поліцейські заходи», а також чітко визначено їх перелік та умови
застосування.
Частиною 2 статті 31 Закону України «Про національну поліцію» також
визначено, що під час проведення превентивних поліцейських заходів
поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї
превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти,
на підставі яких застосовуються такі заходи. [1]
Одна з головних переваг нової поліції – орієнтація на партнерські
відносини з громадськістю, у той час, як на міліцію громадськість мала
мінімальний вплив.
ЗУ «Про Національну поліцію» містить розширений перелік з повним
визначенням принципів діяльності поліції, до яких належить верховенство
права, дотримання прав і свобод людини, законність, відкритість та
прозорість, політична нейтральність, взаємодія з населенням на засадах
партнерства, безперервність. [1]
В міліції всі намагалися уникати ініціативи, відповідальності,
нововведень, прагнули зберегти стабільність. Система не дбала про
персонал, не заохочувала його. В новій поліції особовий склад може
висловлювати свої думки щодо вдосконалення органу, пропонувати,
змінювати, впливати. Також в Дисциплінарному статуті Національної поліції
України чітко прописана система заохочень та стягнень, які застосовуються
до поліцейських.
В Дисциплінарному статуті Національної поліції України визначено
поняття службової дисципліни - дотримання поліцейським Конституції і
законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України, наказів Національної поліції України, нормативно-правових актів
Міністерства внутрішніх справ України, Присяги поліцейського, наказів
керівників. [4]
Відбір поліцейських повністю відрізняється від прийняття на службу до
міліції. В законі «Про поліцію» передбачено конкурс для майбутніх
поліцейських, яких відбиратимуть поліцейські комісії із представників
Міністерства внутрішніх справ керівників поліції.
Висновки. Отже, при детальному вивченні Національної поліції існує
безліч рис які відрізняють її від радянської та пострадянської міліції.
Основними з них є відмінність у понятті, функціях, повноваженнях та засадах
діяльності, правовій основі, також зміни відбули і у самій структурі поліції,
правилах прийому до поліції. Таким чином можна говорити про значні зміни
які відбулися протягом досить короткого часу та відбуваються і нині.
Національна поліція новий правоохоронний орган основним завданням
якого є забезпечення публічної безпеки і порядку.
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Summary. The article deals with the comparison of the Laws of Ukraine “On Police” and
“On National Police”. The peculiarities of the structure of the new police, the stages and
peculiarities of its formation, the selection of personnel, as well as the principles of activity and
scope of powers of police officers are highlighted. The contents of each of the powers in the
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
26 листопада 2018 році вперше в історії незалежної України було
введено правовий режим воєнного стану. Причиною його введення стала
збройна агресія з боку Російської Федерації, що відбулася 25 листопада 2018
року у районі Керченської протоки проти кораблів Військово-Морських Сил
Збройних Сил України. «Те, що відбулося 25 листопада – це надзвичайна
подія вперше за 4,5 роки російської агресії. Офіційно, без будь-якого
зривання шевронів, без «зелених чоловічків» російські військові кораблі у
величезній кількості атакували кораблі ВМС ЗСУ» – зазначив Петро
Порошенко [1, с. 1]. Указом Президента України від 26.11.2018 року в 10
областях України (Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська,
Харківська, Чернігівська, а також Донецька, Запорізька, Херсонська області
та внутрішні води України Азово-Керченської акваторії) на 30 днів було
введено воєнний стан [2, с. 1].
Статтею 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»
воєнний стан визначається, як особливий правовий режим, що вводиться в
Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу,
небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та
передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому
командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого
самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі
збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози
небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а
також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і
свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із
зазначенням строку дії цих обмежень [3, c. 1].
Національна гвардія України (НГУ) є військовим формуванням з
правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства
внутрішніх справ України (МВСУ) і призначена для виконання завдань із
захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян,
суспільства і держави від кримінальних та інших протиправних посягань,
охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а
також у взаємодії з правоохоронними органами – із забезпечення державної
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безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної
діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань
(груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних
організацій [4, c. 1]. За своєю специфікою діяльності НГУ входить до сил
безпеки та сил оборони. Однією з функцій НГУ – участь у здійсненні заходів
правового режиму воєнного стану.
У разі введення в Україні, або в окремих її місцевостях воєнного стану
військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх
утворення) будуть здійснювати заходи, які передбачені статті 8 Закону «Про
правовий режим воєнного стану» [3, c. 3]. Постанова Кабінету Міністрів
України від 22.07.2015 року № 544 «Про затвердження типового плану
запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в
Україні або в окремих її місцевостях» розподіляє сили та засоби держави для
здійснення вище зазначених заходів, з яких НГУ братиме участь у частині
заходів, а саме:
- встановлення посиленої охорони важливих об’єктів національної
економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і
введення особливого режиму їх роботи;
- примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або
комунальній власності, майна державних підприємств, державних
господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму
воєнного стану в установленому законом порядку та видача про це
відповідних документів встановленого зразка;
- запровадження комендантської години, а також встановлення
спеціального режиму світломаскування;
- встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи
пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху
транспортних засобів;
- перевірка документів в осіб, а в разі потреби проведення огляду
речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і
житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією
України;
- заборона проведення мирних зборів, мітингів, походів і
демонстрацій, інших масових заходів;
- вилучення у підприємств, установ і організацій усіх форм власності,
окремих громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- і
аудіоапаратури, комп’ютерів, а також у разі потреби інших технічних засобів
зв’язку у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму
воєнного стану;
- вилучення у підприємств, установ і організацій навчальної та бойової
техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, сильнодіючих
хімічних та отруйних речовин;
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- заборона громадянам, які перебувають на військовому або
спеціальному обліку у Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки,
змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового
комісара або керівника відповідного органу СБУ чи Служби зовнішньої
розвідки; обмеження проходження альтернативної (невійськової) служби;
- встановлення для фізичних і юридичних осіб військово-квартирної
повинності з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби
цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових
частин, підрозділів і установ;
- вжиття додаткових заходів до посилення охорони державної
таємниці;
- здійснення обов’язкової евакуації затриманих осіб, що перебувають
в ізоляторах тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб,
щодо яких застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, що
перебувають в слідчих ізоляторах; етапування засуджених осіб, які
відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на
певний строк та довічне ув’язнення, з установ виконання покарань,
розташованих у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії,
до відповідних установ, які розташовані в безпечній місцевості [5, c. 2–4].
Як ми бачимо, спектр виконання завдань НГУ під час введення
воєнного стану досить широкий. Важливим є те, що відповідно до статті 61
Закону України «Про Національну гвардію України» вона буде
підпорядкована Міністерству оборони України, крім військових частин
(підрозділів), які здійснюють конвоювання та охорону дипломатичних
представництв [4, с. 3]. Мета передачі НГУ – виконання завдань оборони
держави. Виходячи з мети передачі стає зрозумілим, що сили НГУ,
практично повністю перейдуть до сил оборони, тим самим, знизять рівень
боєздатності сил безпеки.
Таке підпорядкування створить певні труднощі як Міністерству
оборони України (МОУ) так і МВСУ. МОУ буде прагнути застосовувати
підрозділи та частини НГУ для виконання завдань, які їм не притаманні.
Наприклад підрозділи та частини НГУ, окрім підрозділів оперативного
призначення, не мають важкого озброєння та техніки, яка притаманна
ЗСУ. Відповідно до цього не мають і кваліфікованих спеціалістів для її
застосування у разі передачі від ЗСУ до НГУ. Виникає питання щодо
підпорядкування змішаних частин НГУ, до складу яких входять підрозділи
з конвоювання та охорони дипломатичних представництв. Хто буде
керувати підрозділами? Як розподіляться сили та засоби змішаних частин
НГУ, після підпорядкування такої частини ЗСУ? Особливу увагу треба
звернути на частини з охорони атомних електростанцій, а саме доцільність
їх передачі. Таких проблемних питань виникає велика кількість, що не
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можна сказати про відповіді.
МВСУ після підпорядкування Нацгвардії до Міністерства оборони
втратить значну частину сил та засобів для вирішення завдань в секторі
безпеки під час забезпечення правового режиму воєнного стану.
Досвід введення правового режиму воєнного стану в Україні 2018 року
показав що підпорядкування НГУ від МВСУ до МОУ не було [2, c. 2]. Що
вказує на високу складність процесу переходу НГУ до іншого відомства.
Роблячи підсумки викладеного матеріалу, хотілося б зазначити, що
процес підпорядкування НГУ від МВСУ до МОУ – є досить складним та
потребує додаткової уваги зі сторони керівництва сектору безпеки та
оборони.
З метою розв’язання вище зазначених проблемних питань пропоную:
по перше, визначитися які саме підрозділи та частини НГУ потрібно
підпорядкувати МОУ для виконання заходів воєнного стану, а які
залишати в складі МВСУ (наприклад до МОУ передати підрозділи
оперативного призначення та окремі загони спеціального призначення,
решту залишити в МВСУ);
по друге, розробити керівні документи (накази, положення,
інструкції, алгоритми та інше), де буде визначено процес
перепідпорядкування НГУ (окремих її підрозділів та частин) від МВСУ до
МОУ;
по третє, провести командно-штабні навчання щодо підпорядкування
підрозділів та частин НГУ (окремих її підрозділів та частин) від МВСУ до
МОУ в масштабах оперативно-територіального об’єднання.
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ГІБРИДНІ ВІЙНІ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Однією з характерних особливостей останніх років є активне
використання цілого спектру викликів і загроз міжнародній безпеці, що має
принципово нову якість і об’єднується поняттям «гібридні загрози».
Обговорення проблеми гібридних війн пов’язані з тим, що поряд із
використанням звичайного комплексу загроз національній безпеці зростає
роль невійськових загроз.
Поняття «гібридні війни» — це широкий діапазон дій, що здійснюється
противником з використанням військових і нерегулярних формувань, з
одночасним залученням цивільних компонентів» [3].
Одним з основоположників теорії гібридної війни є найбільший
американський фахівець в області військово-політичної стратегії,
співробітник міністерства оборони США Ф.Г. Хоффманн. У своїх роботах він
доводить, що міждержавні конфлікти XXI ст. мають і будуть носити
різноманітний характер і являють собою гібридне поєднання тактик, що
ґрунтується на різноманітних простих і складних технологіях [2, с. 12]. Так,
наприклад, у директиві міністерства оборони США № 3000.05 від 16 вересня
2009 року «Операції стабільності» стверджується, що міністерство оборони
США має бути готове проводити операції з досягнення стабільності на всіх
етапах конфлікту в різних діапазонах як в умовах бойових дій, так і не
бойових, використовуючи для досягнення поставлених цілей різні важелі
економічного, соціального, політичного і військового тиску [1, с. 28].
Говорячи про таке нове явище, як гібридні війни, звернемося до
питання, як і чим регулюється це нове явище. Виявляється, цей аспект досить
проблематичний і абсолютно не досліджений на сучасному етапі
міжнародних відносин.
З недавнього часу у західній експертній спільноті почалося активне
дослідження саме міжнародно-правових аспектів «гібридної війни».
Автори відмічають повню відсутність міжнародної нормативно-правової
база, яка визначає відповідно гібридну війну й гібридні загрози як вид агресії.
У документах НАТО альянс розглядає гібридні погрози як комбінацію
військових і невійськових засобів агресії, поєднання прихованих і відкритих
операцій [4].
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На сьогодні міжнародна спільнота має тільки визначення агресії, що
затверджене резолюцією 3314 Генасамблеї ООН від 14 грудня 1974 року. Як
ми бачимо, поняття «агресія» формально не застосовується до інших способів
насильства, крім збройної сили. Спробуємо виділити низку умов, що
сприяють появі нових або посилюють небезпеку наявних загроз, у тому
числі:
- односторонні силові підходи в міжнародних відносинах і, унаслідок
цього, негативний вплив на стабільність міжнародної ситуації;
- загострення протиріч між США з Росією, Китаєм, Іраном, ЄС, а також у
відносинах Росія-НАТО;
- накладання економічних санкцій США проти Росії, Китаю, Ірану,
деяких країн Латинської Америки;
- посилюється загроза розповсюдження зброї масового знищення;
- посилення глобального інформаційного протистояння, поява нових
форм протиправної діяльності у кіберсфері;
- дії, що спрямовані на підтримку розвитку сепаратизму і екстремізму, у
тому числі під гаслами релігійного радикалізму (все ті приклади, що ми
бачимо в сучасних конфліктах);
- загострення боротьби за ресурси.
Автори виділяють три групи причин появи феномена «гібридна війна»,
умовно називаючи їх як «юридичні», «військові» й «технічні».
Перша група причин «юридичні», на думку авторів, пов’язана із
забороною на застосування збройної агресії для вирішення міждержавних
конфліктів, закріпленого в ст. 2 Статуту ООН (1945). Є думка, що саме в
результаті ведення даного принципу почався активний пошук несилових
методів реалізації зовнішньополітичних цілей окремих держав.
Друга група причин появи гібридних війн «військова» пов’язана з тим,
що військово-силове протистояння стає все менш актуальним через
фактично військову неефективність, з огляду, насамперед, у тому числі,
використання величезних армій. Для порівняння: втрати в «інформаційній
війні» не можна порівнювати з відкритим військово-силовим
протистоянням, а результат не менш ефективний.
Третю групу причин назвемо як «технічну», оскільки вона безпосередньо
пов’язана зі зростаючими технічними можливостями сучасних держав.
Глобалізація інформаційного простору й поява нових технологій у сфері
масових комунікацій в останні два десятиліття призвела до того, що для не
силового протиборства з’явилося більше порівняно недорогі і ефективні
засоби, ніж для класичного військово-силового протистояння, вельми
витратного й технічно складного.
Тепер уточнимо такий аспект, як сфера дії гібридних війн. Гібридна
війна, поряд зі «звичайної» традиційної війною, може проводитися в різних
просторах:
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- інформаційному (засоби масової інформації, інтернет-простір);
- кіберпросторі (застосування технічно складних комп’ютерних програм,
призначення яких — нанесення збитку стратегічно важливих об’єктів, а
також використання спеціальних програм-шпигунів проти конкретних
об’єктів в цілях отримання інформації про закриті розробки);
- дипломатичному;
- внутрішньополітичному (використання будь-яких наявних проблем у
суспільстві противника — від релігійних і міжетнічних конфліктів до зіткнень
між спортивними вболівальниками);
- економічному (застосування економічних та фінансових санкцій та
ослаблення супротивника в ключових секторах економіки).
В умовах недостатнього регулюючого впливу ООН глобальні держави
прагнуть закріпити за собою домінуючу роль у системі міжнародних
відносин, створити умови для просування своїх національних інтересів
завдяки інтересам середніх і малих держав. Як інструмент такого роду дій,
окремі держави і їхні коаліції застосовують стратегію гібридної війни, що
ґрунтується на використанні коротко- і середньострокових загроз, які мають
національний або субрегіональний масштаб. Внутрішні загрози пов’язані з
неадекватною соціально економічною політикою влади та із проблемами
ефективності й легітимності державного управління. Поява й розвиток нових
чинників породило концепцію гібридної війни як стратегії протистояння в
період, який не можна в чистому вигляді віднести ні до війни, ні до миру.
Отже, гібридна війна являє собою одну з найбільш актуальних загроз
міжнародній та національній держав.
Виникає питання щодо протистояння гібридним загрозам. На думку
авторів це можна досягти наступними діями.
У військовій сфері: забезпечення збалансованого розвитку всіх видів і
родів військ (сил), освоєння високоточної зброї та сучасних засобів зв’язку,
розвідки; підвищення мобільності сил і засобів для здійснення перегрупувань
військ; швидке й рішуче реагування на конфлікти.
У невійськової сфері: забезпечення кібербезпеки інфраструктури;
ведення безперервної розвідки і її тісної взаємодія зі структурами
політичного і військового управління; наявність якісного кадрового ресурсу;
формування державної системи протидії операціями гібридної війни;
створення в структурі сил спеціальних операцій і спецслужб підрозділів для
проведення інформаційних та психологічних операцій; розробка
законодавства, спрямованого на протидію технологіям гібридної війни;
здійснення постійного моніторингу соціальних мереж із метою блокування
негативної інформації, націленої на сприяння екстремізму й тероризму;
активізація інформаційного обміну й міжнародного співробітництва.
У будь-якому випадку держави не повинні обмежуватися простим
парирування загроз, що виникають у гібридних війнах. Одні лише оборонні
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дії і реагування на кроки супротивника не будуть ефективні й не дадуть
бажаного результату. Для перемоги в гібридної війні, на думку авторів,
насамперед, необхідно розробити відповідний великий проект, а також
пророблений механізм його реалізації.
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ЗНАЧУЩІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЯВИЩА
В епоху інформаційної революції і переходу на інформатизацію
практично у всіх сферах життєдіяльності людини інформація все більш і
більш набуває чільну роль в інформаційному суспільстві. Інформаційна
безпека є однією з проблем, яка тривалий буквально ігнорувалася. Водночас
зростала кількість реальних і потенційних загроз в інформаційній сфері
суспільства. Тому в сучасному суспільстві з’явилася необхідність розв’язання
проблем забезпечення інформаційної безпеки.
Інформаційна безпека тісно пов’язана з компонентами інформаційного
простору суспільства, такими як інформаційними ресурсами, інформаційнотелекомунікаційною інфраструктурою, системою масової інформації,
ринком інформаційних технологій, засобів зв’язку, інформатизації та
телекомунікацій, інформаційних продуктів і послуг, поєднанням зі світовими
відкритими мережами й системою інформаційного законодавства [1, с. 45].
Інформаційна безпека як соціально-психологічне явище направлено на
захист інформаційного середовища суспільства, що забезпечує її формування
та розвиток в інтересах громадян, організацій і держави. У більш широкому
розумінні інформаційна безпека — це здатність держави, суспільства,
особистості забезпечити необхідними інформаційними ресурсами своє
стійке функціонування в будь-яких умовах життєдіяльності [1, с. 12].
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Інформаційна безпека в суспільстві здійснюється на різних рівнях
(особистісному, організаційному, державному) і в різних сферах соціального
життя (економіці, соціальній сфері, політиці, обороні). Тому в залежності на
якому рівні здійснюється інформаційна безпека (особистісному,
організаційному, державному) розрізняються завдання організації і
здійснення безпеки [2, с. 59].
На державному рівні інформаційна безпека спрямована на
забезпечення, насамперед, національних інтересів. На рівні організації,
особливо в умовах жорсткої конкурентної середовища вирішуються більш
приватні завдання, наприклад формування, або підтримку репутації
організації, боротьба з конкурентами в різних економічних сегментах ринку
тощо. На особистісному рівні забезпечення безпеки направлено на
формування психологічних захистів від зовнішніх загроз тощо [1, с. 32].
Однак останнім часом вчені стали акцентувати увагу на дослідженні
значення інформаційної безпеки, насамперед у зв’язку з поширенням
психологічного насильства (телефонний тероризм, масовим вербуванням в
терористичній діяльності тощо).
Тому в даний час гостро стоїть питання перед суспільством про
необхідність розробки різних способів забезпечення інформаційної безпеки
на різних рівнях.
Крім цього в даний момент гостро стоїть ще така соціальна проблема
секретності, як захист власної інформації, особливо у зв’язку з переходом на
електронний документообіг у всіх соціальних сферах життєдіяльності
суспільства. У даному випадку мова йде про захист прав людини (охорона
особистого й сімейного таємниці, інститутів професійних таємниць тощо) [1,
с. 67].
У зв’язку з такою проблемою актуальним є розробка методів
забезпечення інформаційної безпеки, які поділяються на правові
(нормативні
правові
акти),
організаційно-технічні
(моніторинг
інформаційної безпеки, методи контролю та засобів захисту інформаційної
безпеки, вдосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки) й
економічні (створення системи страхування інформаційних ризиків і
програм забезпечення інформаційної безпеки) [1, с. 145].
Отже, значущість інформаційної безпеки як соціально-психологічного
явища і способів захисту в умовах соціально-економічної й політичної
нестабільності суспільства особливо актуальна як у теоретичному, так і в
прикладному аспекті.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА –
ЧАСТИНА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Широке поширення обчислювальної техніки, як засобу обробки
інформації та активна автоматизація виробничих процесів, призвели до
інформатизації суспільства й появи інформаційних технологій. Це, так само,
сприяло тому, що провідну роль у розвитку сучасної держави відіграє
інформація, спотворення, псування, знищення якої негативно позначиться
на добробут нації та окремих її представників. Тому сьогодні інформаційна
сфера включена в число об’єктів, що особливо потребують захисту щодо
збереження цілісності суспільства й держави.
Концепція національної безпеки України визначає, що національні
інтереси України в інформаційній сфері полягають у дотриманні
конституційних прав і свобод громадян в області отримання інформації й
користування нею, у розвитку сучасних телекомунікаційних технологій, у
захисті державних інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу
[1].
Документом, що розвиває основні положення Концепції національної
безпеки України в інформаційній сфері, є Доктрина інформаційної безпеки
України від 25 лютого 2017 року № 47/2017 [2]. Відповідно до цієї доктрині
інформаційна безпека України — це стан захищеності її національних
інтересів в інформаційній сфері, що визначаються сукупністю збалансованих
інтересів особистості, суспільства й держави.
Інтереси особистості в інформаційній сфері пов’язані з реалізацією
конституційних прав людини на доступ до інформації та на її використання
для здійснення не захищеної законом діяльності, фізичного, духовного та
інтелектуального розвитку.
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Є безліч джерел загроз інформаційної безпеки України, що ставлять під
сумнів можливість реалізації перерахованих вище інтересів нашої держави в
інформаційній сфері повною мірою. Дані джерела поділяються на зовнішні і
внутрішні.
До зовнішніх джерел належать:
- діяльність іноземних політичних, економічних, військових,
розвідувальних та інформаційних структур, спрямована проти інтересів
України в інформаційній сфері;
- прагнення низки країн до домінування й ущемлення інтересів України
у світовому інформаційному просторі, витіснення її з зовнішнього і
внутрішнього інформаційних ринків;
- загострення міжнародної конкуренції за володіння інформаційними
технологіями й ресурсами;
- діяльність міжнародних терористичних організацій;
- збільшення технологічного відриву провідних держав світу й
нарощування
їхніх
можливостей
щодо
протидії
створенню
конкурентоспроможних українських інформаційних технологій.
До внутрішніх джерел належать:
- критичний стан вітчизняних галузей промисловості;
- несприятлива кримінальна ситуація, що супроводжується тенденціями
отримання кримінальними структурами доступу до конфіденційної
інформації, посилення впливу організованої злочинності на життя
суспільства, зниження ступеня захищеності законних інтересів громадян,
суспільства й держави в інформаційній сфері;
- недостатня координація діяльності органів державної влади з
формування і реалізації єдиної державної політики в галузі забезпечення
інформаційної безпеки України.
У зв’язку з існуванням такої великої кількості джерел загрози інтересам
України в інформаційній сфері, а також їх різноманіттям, виникає гостра
необхідність у створенні та реалізації заходів, що максимально нівелюють
негативний вплив цих загроз.
У якості основних засобів інформаційно-психологічного впливу на
людини виділяються такі:
- засоби масової комунікації (в тому числі інформаційні системи,
наприклад Інтернет тощо);
- література (художня, науково-технічна, суспільно-політична,
спеціальна тощо);
- мистецтво (наприклад, різні напрями так званої масової культури
тощо);
- освіта (державні й недержавні системи дошкільної і середньої загальної
освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти);
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- виховання (різноманітні форми виховання в сім’ї, освітніх установах,
громадських організаціях — формальних і неформальних, система
соціальної роботи тощо);
- особисте спілкування.
Другий напрям забезпечення інформаційної безпеки пов’язане з
функціонуванням і розвитком інформаційної інфраструктури держави,
радіоелектронної промисловості та сфери високих технологій. Цей напрям
може бути названо інформаційно-технічним, і головними об’єктами захисту
тут стають системи зв’язку й телекомунікацій, радіоелектронні засоби тощо.
Загальні методи забезпечення інформаційної безпеки, як правило,
поділяються на правові, організаційні та технічні. До правових методів слід
віднести розробку норм, що встановлюють відповідальність за злочини в
інформаційній сфері, вдосконалення кримінального та цивільного
законодавства, а також судочинства. Правові методи включають також
ратифікацію міжнародних договорів про обмеження доступу до інформації,
здатної вплинути на військові, економічні та соціальні аспекти життя країн,
що укладають угоду.
Організаційними методами вважають: заходи з охорони об’єктів
інформаційної безпеки; підбір надійного персоналу; виключення ситуацій,
коли особливо важливі роботи веде тільки одна людина; створення планів
відновлення працездатності підрозділів, що займаються обробкою і
зберіганням інформації, на випадок виходу з ладу; організацію
обслуговування інформаційних систем; розробку універсальних засобів
захисту інформаційних систем тощо [3, с. 87].
До технічних методів можна віднести: захист від несанкціонованого
доступу до системі за допомогою паролів; резервування особливо важливих
комп’ютерних підсистем; забезпечення можливості перерозподілу ресурсів у
випадках, коли порушується працездатність окремих ланок обчислювальних
мереж; установку обладнання для виявлення й ліквідації пожежі;
конструктивні заходи захисту від розкрадань, саботажу, диверсій, вибухів;
створення резервних систем електроживлення; оснащення приміщень
замками; установку сигналізації тощо.
Однак скільки б не було замків, рано чи пізно хтось зможе підібрати
потрібний ключ, тому необхідно постійно вдосконалювати способи
забезпечення інформаційної безпеки нашої країни, щоби бути завжди на
крок попереду ворога й не давати йому можливість підібрати ключ, усе в
наших руках, все в наших ідеях.
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Розділ 10

ТРАНСПОРТ

УДК 534.2
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викладач Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури
(м. Бахмут, Україна)

МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЦІ
Шумове забруднення в місцях практично завжди має локальний
характер і викликається засобами транспорту. Вже зараз на головних
магістралях великих міст рівні шумів перевищують 90 дБ і мають тенденцію
до посилення щорічно до 0,5 дБ, що є найбільшою небезпекою для
навколишнього середовища в районах транспортних магістралей [1].
Зокрема, шум від поїздів викликає негативні наслідки, що виражаються
насамперед у порушенні сну, відчутті хворобливого стану, у зміні поведінки,
збільшенні вживання лікарських препаратів, перешкоджає сприйняттю усної
мови. Шум може стати причиною стресового стану, що характеризується
підвищенням активності центральної і вегетативної нервової систем. Шум
від поїздів, що рухаються зі швидкістю до 250 км/год складається в
основному, з шуму кочення (система «колесо - рейка») і шуму двигуна, а
також допоміжних систем поїзда. У високошвидкісних поїздів (швидкість
більше 250 км/ч) домінує аеродинамічний шум, який включає в себе шум
турбулентних потоків повітря та шструмоприймача. Крім того, джерелами
шуму є: міжвагонний простір, вентиляційні решітки, виступи (дверні ручки,
щаблі й т. д.), попереджувальні сигнали від поїздів і стаціонарних установок
та шуми викликані різними обладнання для обслуговування колій. При
роботі тепловозів найбільший шум відзначається із випускної труби двигуна,
де рівні звукового тиску досягають 100–110 дБА. Навіть на відстані 50 м шум
тепловоза становить близько 90 дБА. При русі поїзда зі швидкістю 70–80
км/год по рейках, укладених на дерев'яних шпалах, звуковий тиск у коліс
становить 125–130 дБ, а по рейках, які лежать на залізобетонних шпалах, на
1–2 дБ більше. При збільшенні швидкості руху на 1 км/год шум зростає в
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середньому для пасажирських поїздів на 0,37 дБ, для вантажних на 0,3 дБ і
для локомотивів на 0,23 дБ.
Для запобігання скреготу на рухомому складі можна використовуватися
колеса, що обертаються на осі; класичні колісні пари з радіальною
установкою коліс; колісні шумопоглиначі (абсорбери); змащування гребеня
бандажа або поверхні кочення колеса. Можуть вживатися також відповідні
заходи для колії, наприклад: змащування внутрішньої грані або поверхні
кочення рейки, її шумоізоляція, вдосконалення систем рейкових скріплень
та застосування рейок різного профілю для внутрішньої й зовнішньої рейок
у кривих.
Також шум створюється рухом колеса потяга по залізничній колії. Для
боротьби з таким шумом існує декілька методів. Перший з них – це зниження
шуму самих колес. Другий з них – це зниження шуму в колії за допомогою
залізничних амортизаторів та прокладок, які зображені на рисунку 2 та
рисунку 3 відповідно. Зниження рівня шуму за допомогою амортизаторів
сягає 3 – 7 дБА, а завдяки використанню прокладок 3 – 4 дБА. Отже цей метод
допомагає знизити рівень шуму на 10 дБА.
Одним із методів спрямованих на зниження розповсюдження шуму є
встановлення шумозахисних екранів [2]. Ці бар’єрні системи поділяються на
високі та низькі. Низький екран має перевагу перед високим, тому що не
закриває пасажирам вид з вікна поїзда, проте він ефективний тільки в
поєднанні з шумозахисними фартухами на рухомому складі. Матеріали для
виготовлення усіх елементів конструкцій екрана повинні бути довговічними,
стійкими до атмосферних і інших впливів навколишнього середовища, а
також стійкими до механічних засобів очищення. Окремі панелі екрана
повинні щільно прилягати один до одного і до несучих елементів так, щоб
екран був акустично непрозорим. Високі шумозахисні бар’єри можуть більше
поглинати шум але вони є громіздкими, і у випадку різних надзвичайних
ситуацій, можуть складати перешкоду для відповідних спецслужб. Вони
встановлюються на дуже проблемних ділянках залізничної дороги.
Іншим способом зниження шуму рухомого складу є використання
зелених насаджень [3]. Для отримання істотного ефекту смуга зелених
насаджень вздовж джерела шуму не повинна мати отворів, а саме крони
дерев повинні бути зімкнутими, а простір під кронами – заповнений
щільними кущами. Найкращі результати дають хвойні породи дерев. На
діаграмі видно, що найбільш інтенсивно затухають рівні шуму в межах
перших 30 м від залізничної магістралі. У міру збільшення цієї відстані
додаткове загасання рівня шуму незначне. За допомогою смуги зелених
насаджень шириною близько 60 м можна забезпечити додаткове зниження
шуму рухомого складу на величину близько 12 дБА.
Реалізація заходів з метою зниження негативного впливу залізничного
транспорту на навколишнє середовище, з налагодженням ефективної
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природоохоронної діяльності на інших видах транспорту, може значно
поліпшити екологічну ситуацію в Україні.
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ
На сьогоднішній день для соціально-економічного стану України досить
важливим є розвиток транспортної системи, яка забезпечує стабільне
функціонування
держави,
її
розвиток,
можливість
підтримки
зовнішньоекономічних зв’язків, а також безпосередньо забезпечує
життєдіяльність населення. Транспорт є однією з найважливіших та
найпотужніших галузей України. Надання транспортних послуг відбувається
у поєднанні ступеню забезпеченості інфраструктурою та її використанням у
різних режимах. Забезпечення ефективного та якісного надання послуг
транспортними підприємствами можливе лише за умови злагодженого
функціонування усіх елементів транспортної системи: автомобільних доріг,
залізничних колій, аеропортів, портів, транспортних засобів, системи
управління транспортної інфраструктури та законодавчого регулювання.
Тобто транспортна система – це не просто поєднання транспортної мережі
та транспортних засобів, а й системи що забезпечують налаштування,
координацію та роботу елементів з метою надання транспортних послуг
(рис. 1).
В даний час виділяють два підходи до формування та розвитку
транспортного комплексу:
• галузевий підхід – розвиток транспорту відбувається за рахунок
підвищення ефективності економіки.
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• соціально-економічний
підхід
–
розвиток
і
створення
транспортного комплексу розглядається як важливі складові
забезпечення стійкого розвитку регіонів і країни в цілому [8].
Міжнародна
транспортна
інфраструктура та
активи компаній

Інформаційне
забепечення та
технології

Транспортна
інфраструктура

Пасжирські та
вантажні
перевезення

Міжнародне
законодавство та
вимоги

Інституційні
обмеження

Транспортні засоби
Міжнародні
транспортні компанії
та організації

Внутрішня нормативна
база

Рис. 1. Взаємодія елементів транспортної системи [7].

Транспорт є своєрідною проміжною ланкою між процесом виробництва
і реалізацією продукції, оскільки неможливо реалізувати виготовлену
продукцію, якщо не доставити її споживачеві. Таким чином, не зважаючи на
те, що транспорт не бере безпоседньо участь у процесі виробництва, він
виконує виробничу функцію і відіграє одну з найважливіших ролей в процесі
реалізації внутрішньогосподарських та міжгосподарських зв’язків.
Як показує досвід, результат розвитку транспортної галузі може
проявлятися в:
• покращенні якісних характеристик у зв’язку з вкладенням коштів
у будівництво високошвидкісних автомобільних доріг, аеропортів,
сучасних залізничних доріг для швидкісних потягів, у ремонт і
підтримку на високому рівні інфраструктури;
• просуванні ефективного використання існуючих потужностей;
• оптимізації
транспортного
процесу
з
використанням
інтелектуальних систем.
Зміни такого типу мають вагомий вплив на загальний рівень
транспортних послуг, що в результаті позитивно відображається на
економічному зростанні країни.
Показником, який узагальнює результати економічної діяльності, яка
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відбувається в країні є ВВП. Саме його складові відображають процеси
виробництва й утворення первинних доходів та напрямків їх кінцевого
використання. Протягом 2010–2019 років на транспорт припадало 6,4% – 8%
ВВП країни та були задіяні близько 6,1% загальної кількості зайнятого
населення. Найбільш залежними від транспорту галузями є сільське
господарство, металургійне виробництво, вугільна промисловість, гірничометалургійний комплекс, хімічна та харчова промисловість, будівництво,
роздрібна торгівля, зв’язок і поштові послуги та оборона. Протягом 2010 –
2019 років ми спостерігаємо зростання показника ВВП у гривневому
еквіваленті. Однак, слід зазначити, що через кризові явища та знецінення
гривні у 2014 – 2015 роках показник ВВП у доларовому еквіваленті (рис. 2)
за ці роки скоротився на 6,6% і 9,8% виходячи з розрахункових даних НБУ,
Міністерства фінансів України та Державної служби статистики України [13,
14]. Незважаючи на позитивні тенденції в зміні показника рівень ВВП у
доларовому еквіваленті у 2019 році так і не досягнув свого докризового рівня.
Як видно з кривої, що відображає інвестиційні надходження в транспортну
галузь, саме в період 2013 – 2014 років спостерігається стрімке скорочення
фінансових ресурсів в галузь, а з 2015року можемо спостерігати відновлення
інвестиційних надходжень у транспортну галузь. Тобто спад в капітальних
інвестиціях в транспорт може бути індикатором негативних процесів, що
відбуваються в економіці і можуть призвести до зниження ВВП.
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Рис. 2. Капітальні інвестиції в транспортну галузь та ВВП України
за 2010–2019 роки [14].
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Транспорт посідає важливе місце в економіці і породжує численні
зв’язки і в середині системи, генерує нові процеси, оскільки саме
транспортна галузь є рушійною силою зростання багатьох галузей
економіки, створення робочих місць як в самій галузі, так і в суміжних
галузях; фактором підвищення якості життя населення як в регіонах, так і в
країні в цілому. Як елемент економічної системи країни транспорт виступає
потужним каталізатором, оскільки як безпосередньо так і опосередковано
підвищує рівень ділової активності та мобільності в усіх сферах
життєдіяльності суспільства, дає можливість підвищити якісні та кількісні
параметри виробництва, освоювати нові сфери життя та території, а також
включати в обіг нові ресурси, зв’язує між собою об’єкти соціально-побутової
та виробничої інфраструктури.
Отже, транспорт одна з найбільших системоутворюючих галузей, яка
має тісний зв’язок з усіма структурними елементами соціальної і економічної
сфери. Стабільне функціонування транспортної системи забезпечує
необхідні умови обороноздатності, цілісності держави, підвищення рівня
життя населення. По мірі поступового розвитку транспорту, його роль, як
системо утворюючого фактора стрімко зростає, що призводить до розвитку
всіх сфер країни, зростання об’ємів виробництва, розширення транспортноекономічних зв’язків і підвищення рівня життя населення. Якщо ж
транспортна галузь знаходиться на належному рівні, то існує повне
забезпечення умов економічного і соціального зростання держави.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
В УМОВАХ КАРАНТИНУ ТА COVID-19
Поширення епідемії COVID-19 справило значний вплив не лише на
економіку кожної з країн, а й на відносини між країнами. По-перше,
пріоритетним питанням багатьох міжнародних зустрічей віднині є питання
взаємодопомоги стосовно запобігання подальшому поширенню пандемії та
подолання її наслідків. По-друге, дещо змінюються формати таких зустрічей.
По-третє, різні види міжнародної співпраці набувають певних особливостей
в умовах карантинних обмежень.
Зокрема, по мірі поширення пандемії весь світ став співпрацювати в
аспекті боротьби з цим вірусом. Наприклад, коли епіцентр знаходився в
Китаї, він отримував засоби індивідуального захисту і медикаменти зі
Сполучених Штатів, свого безпосереднього торговельного та енергетичного
конкурента. У той же час, коли ситуація почала погіршуватися в Сполучених
Штатах, Росія, її давній ворог, відправила літак, повний медикаментів, щоб
допомогти їм відповісти на вірус [4].
Крім обміну медичним обладнанням, існували численні потоки
грошової допомоги між країнами, організаціями і навіть окремі внески,
спрямовані на регіони і країни, які були уражені хворобою. Наприклад, Куба
виявила неймовірну щедрість, направивши медичний персонал в різні місця,
такі як Італія, Південна Африка та інші 12 країн, які відчули нестачу
персоналу у своїх лікарнях [8].
У той же час, незважаючи на широко поширену солідарність, коли
пандемія почала ставати серйозною майже у всіх частинах світу-зі
збільшенням числа підтверджених випадків захворювання і смертей в
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геометричній прогресії, країни почали закривати свої кордони і вводити
жорсткі заходи [4]. Першою на злам шенгенських правил пішла Австрія, яка
закрила кордон для тих італійців чи подорожуючих з Італії, хто не має
довідки про відсутність коронавірусу в організмі. Другою стала Словенія, яка
повністю закрила кордон з Італією для пасажирського руху [3].
Одним із перших на жорсткі кроки зважився й уряд Мальти: він оголосив
про повну заборону на поїздки до п’яти шенгенських країн: Італії, Швейцарії,
Німеччини, Франції та Іспанії. Того ж дня, зупинила дію Шенгену на своєму
кордоні з Австрією та Словенією, Угорщина. Окрім того, угорська влада
повністю зупинила автобусне сполучення та рух пасажирських потягів до цих
двох країн [3].
Водночас найбільші країни ЄС критично ставляться до обмежень руху в
Шенгені. Президент Франції Еммануель Макрон назвав рішення Словенії та
Австрії про закриття кордонів з Італією «поганими» і додав, що вважає більш
ефективною боротьбу з коронавірусом в уражених регіонах. Розкритикувала
Австрію і Словенію та закликала не ізольовуватися німецька канцлерка
Ангела Меркель [3].
Проте зауважимо, що припинення поширення пандемії не є єдиною
метою закриття кордонів. Для прикладу, у Сполучених Штатах президент
Дональд Трамп, заборонив імміграцію в Сполучені Штати [4], щоб захистити
американців від конкуренції за доступні робочі місця [6]. Адже
запровадження карантину обумовило скорочення робочих місць.
Крім того, одним з каменів спотикання продовжує залишатися брак
медикаментів [9]. Якщо на початку дефіцит медикаментів був обумовлений
скороченням виробничої діяльності, особливо в Китаї, після того як він ввів
загальнодержавний заборону і обмежив будь-які форми діяльності, за
винятком поставок основних товарів, то, пізніше, країни зіткнулися з
безпрецедентною проблемою в ланцюжку поставок, оскільки поїздки через і
всередині більшості країн були припинені або заборонені [4].
Крім того, скорочення виробництва у зв’язку із обмеженнями на вихід
на роботу спричинило зниження експортних поставок. Особливо сильно
страждають споживчі товари тривалого користування. Наприклад,
виробники автомобілів практично припинили виробництво в Китаї та Європі
[7, c. 225].
Криза обумовленаCOVID-19 наочно продемонструвала залежність
продовольчої безпеки від закордонних поставок, що у подальшому цілком
можливо призведе до збільшення закликів до більшої самодостатності та
зменшення міжнародної участі [7, c. 228] у цій сфері.
Закриття кордонів у зв’язку з введенням карантинних заходів неабияк
загострило відносини між країнами. При форс-мажорних ситуаціях державичлени Євросоюзу мають право вводити різні заходи прикордонного
контролю. Це робилося і в роки пікової міграції, зроблено і зараз [5, c. 75].
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Все відбувається в рамках затверджених норм і законів. Але те, як це
робилося, викликало багато запитань. Країни не попереджали один одного,
вводячи ці заходи, на кордонах накопичувалось величезні черги з машин,
людей. Це, звичайно, внесло сум’яття в уявлення про солідарність в ЄС,
завдало по ній черговий удар [5, c. 75].
Однак вище вказані проблеми є далеко не єдиним викликом COVID-19.
Під впливом поширення епідемії та посилення карантинних заходів зазнав
змін формат міжнародних зустрічей. Пандемія показала, що вирішення
більшості питань міжнародного рівня можна легко перевести в «цифровий»
формат. В середині березня лідери Великої сімки вперше провели онлайнзасідання. При чому канадський прем’єр обговорював спільні дії по боротьбі
з коронавірусом, сидячи в кабінеті власного будинку, де він перебував на
самоізоляції через підозри у зараженні тим-таки вірусом. Міжнародні
організації – ООН, Рада Європи, ОБСЄ, Європейський Союз масово
переходять на дистанційний режим роботи.
Ефективність таких трансформацій, зокрема, довів успішний досвід
«віртуальних» самітів G7, ЄС та інших багатосторонніх майданчиків. У той
же час, необхідно зазначити, що онлайн формати міжнародних зустрічей
мають як низку переваг, так і низку недоліків. Серед безумовних переваг
значна економія часових та фінансових ресурсів, а також більша відкритість
і прозорість процесу прийняття рішень. Однак на відстані значно зростає
ризик виникнення непорозумінь між учасниками таких переговорів, адже в
онлайн-форматі втрачається значна частина невербального спілкування –
інтонації, жести або навіть погляди. Більш того, спілкування через екран
комп'ютера значно ускладнює досягнення компромісу. Крім того, важливим
аспектом залишається безпека даних. Недавні скандали з найбільшими
сервісами онлайн-відеоконференцзв’язку показали, що в сьогоднішніх
умовах не вистачає безпечних каналів зв’язку [1]. Для прикладу, на початку
квітня видання The Washington Post повідомило, що декілька тисяч записів
відеодзвінків популярного нині сервісу Zoom потрапили у відкритий доступ.
Причому, за даними видання, серед записів, були як приватні розмови
користувачів, так і робочі наради різних організацій. Керівництво компанії
пояснило цей прикрий інцидент неготовністю додатку до різкого зростання
кількості користувачів та обіцяло виправити технічні хиби [2]. Однак чи
будуть вжиті відповідні заходи покаже час.
Усе це свідчить про те, що нині простежується значний вплив епідемії
COVID-19 та обумовлених нею карантинних обмежень та розвиток
міжнародних відносин. При цьому можна виокремити як позитивні, так і
негативні його аспекти.
Насамкінець, слід зауважити, що питання особливостей розвитку
міжнародних відносин в умовах епідемії COVID-19 та обумовлених нею
карантинних обмежень потребує подальшого наукового дослідження.
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