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1.1. Модернізація організаційних форм навчання у ЗВО в 

умовах парадигмальних змін: теоретичні основи 

 

Вступ. Освіта у XXI столітті є визначальним фактором 

розвитку суспільства, що сприяє ретрансляції цивілізаційного 

досвіду й одночасно створює оптимальний дизайн майбутнього. 

Провідна роль освіти, безсумнівно, зумовлена різними викликами 

сьогодення: економічними, політичними, соціально-культурними, 

екологічними, етичними тощо. Недарма вважається, що успіх 

кожної держави та людей залежатиме від конкурентоспроможності 

освітніх систем, а найважливішим національним потенціалом буде 

людський капітал. 

Сучасне суспільство все ще залишається в процесі 

усвідомлення ролі освіти у формуванні сильної нації та людства світу 

загалом. На тлі різноманітних модернізацій вітчизняна система 

підготовки фахівців з вищою освітою не завжди здатна позбутися 

інерції. Педагогічна та психологічна наука несвоєчасно реагує на 

соціальні пріоритети, внаслідок низького соціального статусу 

педагога відсутня достатня мотивація в освітньому середовищі [9]. 

Нове тисячоліття вимагає від експертів розуміння науково-

теоретичного простору, у якому формується сучасне поле освітніх 

парадигм та концепцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан, перспективи 

та тенденції розвитку освіти загалом у сучасному світі 

висвітлюються у працях Б. Вольфсона, З. Малькової та інших 

авторів, які аналізують освітні системи провідних західних країн, 

форми та методи організації навчального процесу. Формування та 

розвиток освітньої проблематики відбувалося в рамках наукових 

інтересів відомих дослідників: В. Астахової, І. Бичка, І. Гавриленка, 

М. Головатого, І. Зязюна, М. Лукашевича. 
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Значний внесок у розвиток філософії освіти зробили вчені 

Інституту вищої освіти АПН України В. Андрущенко, 

М. Михальченко, Г. Темко, В. Лутай. У сучасному філософсько-

культурному напрямку слід відзначити дослідження представників 

Інституту філософії НАН України, що проводились під керівництвом 

М. Поповича (В. Іванов, С. Кримський, В. Мейзерський, 

Б. Парахонський та ін.) [7, 39]. Усі вони так чи інакше торкаються 

питань модернізації змісту освіти, форм навчання, ключових 

елементів освітнього процесу тощо, хоча буквально питання про 

взаємозв'язок академізму та прагматизму не сформульоване. 

Ряд наукових досліджень вітчизняних учених, зокрема 

В. Андрущенка, В. Кременя, В. Лугового, С. Павлюка та інших, 

присвячений проблемам модернізації вищої освіти та системи 

управління освітою. Теоретичні основи модернізації висвітлювали у 

своїх працях К. Бужимська, Н. Дворнікова, Г. Поберезька, 

В. Федотова. Розвиток вищої освіти в країнах ЄС на рубежі XX-

XXI століть досліджувалитакі вчені, як Н. Абашкіна, Н. Авшенюк, 

А. Василюк, Н. Ничкало, Г. Микола, Л. Пуховська, А. Сбруєва, 

Ю. Соколович-Алтуніна, В. Солощенко та інші. Суттєві 

характеристики поняття «модернізація» висвітлено в публікаціях 

зарубіжних дослідників (Р. Бендікс, Д. Лернер, А. Мартінеллі, 

П. Штомпка та ін.) 

Формулювання цілей статті. Враховуючи зазначене вище, 

цілями статті є наступні: 

 дослідити стан вивчення означеної проблематики; 

 розглянути сутність базових понять дослідження: «освіта», 

«модернізація освіти», «модернізація організаційних форм 

навчання»; 

 обгрунтувати актуальність модернізації організаційних 

форм навчання у ЗВО в умовах парадигмальних змін. 

Виклад основного матеріалу. Для початку звернемось до 

стану вищої освіти в Україні на початку третього тисячоліття 

загалом, який у свою чергу сформує певний підтекст для 

подальшого роздуму. 

Цілі освіти в кожній країні визначаються особливостями та 

перспективами її соціально-економічного розвитку та глобальними 

процесами та тенденціями. Народ України будує суверенну, 

демократичну, правову державу. Система освіти є її провідним 
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соціальним інститутом, від діяльності якого багато в чому залежить 

успіх цієї конструкції [9]. 

Важливо висвітлити такі поняття як «освіта», «модернізація 

освіти» та «модернізація організаційних форм навчання». 

Поняття «освіта» за останні роки суттєво змінилося. Розгляд 

генезису цієї концепції показує, що вона увійшла у вітчизняний 

педагогічний лексикон лише у XVIII столітті, щоб позначити 

розвивальний та освітній формотворчий вплив навчання на людину. 

Тривалий час поняття «освіта» використовувалось як синонім 

поняття «виховання». Пізніше воно набуває специфічного 

термінологічного значення, яке пов'язане з навчанням, що позначає 

його формувальний вплив на особистість [16]. 

Зараз поняття «освіта» трактується так: будь-яка 

цілеспрямована й організована діяльність для задоволення 

навчальних потреб (потреб у навченості), яку в деяких країнах 

називають окультуренням або підготовкою (концепція Міжнародної 

стандартної класифікації освіти); нормалізований процес, 

спрямований на передачу наступному поколінню соціально 

значущого та культурно-історичного досвіду й забезпечення 

спадкоємності поколінь (В. Лєднєв); процес і результат засвоєння 

особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та 

навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її 

розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-

естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне 

обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості (В. Кремень); 

цілеспрямований процес виховання та навчання в інтересах людини, 

суспільства та держави (Закон України «Про освіту»). 

Таким чином, динаміка змін у розумінні поняття «освіта», 

розширення соціального та суспільного контексту цього поняття 

пов’язана насамперед із зростанням ролі освіти для життя сучасного 

суспільства. Сучасна освіта справді стає продуктивною силою та 

гарантом національної безпеки. Сучасна економіка стає дедалі 

залежнішою від знань кожної людини, оскільки основним засобом 

підвищення її ефективності є людські ресурси (сукупний інтелект та 

знання людей, їх здатність до інновацій, творчі та управлінські 

якості тощо). 

На наш погляд, розвитку відкритих (віртуальних) 

університетів в Україні заважають: недостатній доступ до мереж та 

вартість доступу; відсутність законодавчої бази для створення та 

сертифікації віртуальних університетів та віртуальних структур у 
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вищій освіті; витрати на комп’ютер, програмне забезпечення та 

розробку навчальних матеріалів; недосконалість системи оцінки 

знань для відкритої освіти; низький рівень інформаційної культури 

викладачів усіх рівнів та підготовка студентів до самостійного 

навчання [10]. 

Можливі стратегії розвитку відкритих (віртуальних) 

університетів в Україні містять: низьку цінову політику в галузі 

телекомунікацій; об'єднання зусиль держави та навчальних закладів 

у створенні віртуальних університетів; забезпечення систематизації 

при розробці програм підготовки педагога. Але насамперед, 

модернізації потребують форми навчання у закладі вищої освіти. 

Для детальнішого розуміння розглянемо поняття «організаційна 

форма навчання». 

Форми організації навчання є важливою складовою масового 

процесу. Вони тісно пов’язані з метою та завданнями освіти та 

виховання та визначаються рівнем розвитку суспільства. Форма 

навчання враховує характер взаємодії студента та педагога, 

відповідального як за зовнішню структуру, так і за внутрішню 

структуру навчального процесу. Форма організації навчання 

визначається насамперед характером студентів, їх місцем у 

навчальному процесі та способами керівництва цим процесом 

викладачем [1]. 

Деякі вчені-викладачі розуміють термін «форма організації 

навчання» як аудиторну та інші системи освіти: урок, екскурсія, 

семінар, практичні заняття, іспити, тести, фронтальна, групова, 

індивідуальна організація навчання. Пропонуються різні підходи до 

їх диференціації для певного впорядкування сукупності 

перелічених об’єктів. Так, В. Дяченко, І. Лернер, М. Скаткін 

розрізняють загальну (фронтальна, групова, індивідуальна) та 

специфічну (урок, семінар, екскурсія, практичне заняття тощо) 

організаційні форми навчання. 

І. Огородников розрізняв форми організації навчальної 

роботи (урок, семінари, факультативи) та фронтальні, групові та 

індивідуальні заняття в системі уроків; та Г. Щукіна − форми 

організації навчання (урок, домашнє завдання, семінар, практикум 

тощо) та форми організації навчальної діяльності студентів 

(фронтальна, групова, індивідуальна). 

Водночас деякі вчені-викладачі, зокрема М. Махмутов, 

вважають, що в педагогіці є потреба вказати на різницю між двома 

термінами: «форма навчання» та «форма організації навчання» [5]. 
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«Система навчання» визначає організацію вивчення змісту 

освіти в просторі та часі та забезпечує: розподіл навчального 

матеріалу за курсами; місце навчання; контингент студентів; обсяг 

навчання залежно від віку та індивідуальних особливостей студентів; 

засоби навчання; пріоритетні форми навчання; відповідна роль 

викладача в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів 

тощо. 

«Форма навчальної діяльності студентів» також визначається 

низкою важливих факторів і може бути колективною чи 

індивідуальною та реалізовуватися по-різному. У цьому сенсі 

природно називати загалом форми навчання і систему класів, і урок, і 

семінар, і екскурсію, колективні та індивідуальні форми навчальної 

діяльності. 

У «Філософській енциклопедії» поняття «форма» 

визначається як «внутрішня організація змісту», яка охоплює 

систему стійких відносин суб'єкта. І тим самим виражає внутрішній 

зв’язок і спосіб організації, взаємодію елементів і процесів явища як 

між собою, так і із зовнішніми умовами. Форма має відносну 

самостійність [11]. 

Форма навчання реалізується як органічна єдність 

цілеспрямованої організації змісту, методів навчання та засобів. 

Поодинока й ізольована форма навчання (урок, лекція, лабораторна 

робота, семінар, екскурсія тощо) має лише часткове освітнє 

значення. Це забезпечує засвоєння студентами конкретних фактів, 

узагальнень, висновків та набуття певних навичок та вмінь. Система 

різних форм навчання дозволяє відкривати цілі розділи, предмети, 

теорії, концепції, використовувати взаємопов'язані вміння та 

навички і має загальноосвітнє значення, формує у школярів систему 

знань та особистих якостей. Система різноманітних навчальних 

форм, в основі якої лежать провідні ідеї розділу, тем та окремих 

видів діяльності, передбачає оволодіння системою предмета, 

формування світогляду, навичок навчання. Ефективність реальної 

навчальної практики забезпечується не окремими формами 

навчання, а продуманою, взаємопов’язаною системою. 

Для ефективності та покращення навчального процесу в ЗВО 

необхідна модернізація організаційнихформ освітнього процесу. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що існують різні 

тлумачення поняття «модернізація». Більшість вчених визначають 

«модернізацію» як процес оновлення. Однак неоднозначність 

визначення поняття породила багато модифікацій, втілених у теорії 
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модернізації, яка сформувалася після Другої світової війни, в роки 

глобальних змін, і об'єднала сукупність наукових ідей того часу. 

Міждисциплінарний підхід, що стосується модернізації, об’єднав 

філософів, політологів, соціологів, освітян, економістів, соціальних 

психологів та інших. 

Так, на думку філософа В. Федотової, поняття «модернізація» 

містить принципову відмінність від традиційного, а саме: орієнтація 

на інновації, перевага інновацій над традицією, світський характер 

соціального життя, поступовий розвиток, орієнтація на 

інструментальну цінності, промисловий характер, масова освіта 

тощо [11]. 

К. Бужимська під тлумаченням поняття «модернізація» 

визначає «... сукупність різноманітних економічних, політичних, 

державно-правових, психологічних, культурних змін та 

трансформацій певної соціально-економічної системи в напрямку її 

модернізації та постійного вдосконалення; наближення соціально-

економічних систем та їх фрагментів до максимально можливого 

рівня розвитку» [2]. Дослідниця наголошує, що процесом 

модернізації необхідно цілеспрямовано керувати, не покладаючись 

лише на регуляторну дію ринкових механізмів, що вимагає 

розробки ефективних механізмів управління модернізацією на всіх 

рівнях (уряд, промисловість, підприємство). 

На думку американського соціолога Д. Лернера, поняття 

«модернізація» − це сучасний термін, який визначає процес 

соціальних змін, коли менш розвинені суспільства набувають 

характеристик, характерних для більш розвинутих суспільств. Цей 

процес активізується завдяки міжнародному та міжсоціальному 

спілкуванню [14]. 

Американський соціолог Р. Бендікс визначає поняття 

«модернізація» як процес соціальних і політичних змін у західних 

країнах, що супроводжується індустріалізацією та урбанізацією, 

змінами в професійній структурі суспільства, що забезпечували 

соціальну мобільність та розвиток освіти, перехід від абсолютизму 

відповідальним та представницьким інститутам влади до загального 

добробуту [13]. 

Провідний італійський соціолог А. Мартінеллі трактує 

поняття «модернізація» як сукупність процесів масштабних 

соціальних змін, завдяки яким суспільство набуває політичних, 

економічних, соціальних та культурних характеристик, які 

вважаються типовими для сучасності [15]. Учений переконаний, що 
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різні країни долають власний шлях, прагнучи досягти сучасних 

стандартів, тобто не існує єдиної моделі модернізації. 

Вітчизняний дослідник Г. Поберезька переконливо доводить, 

що в умовах західноєвропейської інтеграції необхідно реформувати 

вищу освіту відповідно до вимог швидко мінливого ринку праці, 

міжнародних умов та потреб громадян щодо підвищення їх 

освітньо-кваліфікаційного рівня. На думку вченої, модернізація 

вищої освіти − це перехід до багаторівневої структури, перехід до 

зміни цілей і методів діяльності, що стало стратегічною метою 

українського суспільства як з точки зору внутрішніх проблем 

(демократизація, ріст цивілізації компетентність) та відповідність 

світовим та європейським тенденціям [6]. 

Н. Дворніков вважає за краще визначати поняття 

«модернізація освіти» як динамічний та системний процес через 

необхідність радикальних позитивних змін під впливом соціально-

економічних та політичних факторів, що проявляються в різних 

сферах суспільного життя. Дослідник наголошує, що модернізація 

відбувається за конкретною моделлю, яка гармонійно поєднує 

традиції та цінності освіти кожної держави, і є частиною загальної 

модернізації суспільства, яка відбувається у всіх його сферах [4]. 

О. Плахотнік зазначає важливість упровадження модернізації 

освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу. Дослідник 

вважає за недолік майже всіх існуючих освітніх програм у тому, що 

вони наголошують на сукупності інформації, а не на процедурах 

засвоєння способів діяльності студентами й пропонує докорінне 

оновлення формату навчання та форм навчання у ЗВО [16]. 

Висновки. Модернізація форм навчання – це оновлення та 

осучаснення діючих форм організації навчання в ЗВО, метою яких 

єпідготовкасвідомого громадянина та конкурентоспроможного 

професіонала, готового до життя й роботи в інформаційному світі. 

Проблемі модернізації освіти присвячено численні наукові 

дослідження, а також доповіді політиків та громадських діячів. 

Однак сьогодні всі зазначені ідеї окреслюють поле для подальших 

досліджень, а не надають вичерпних відповідей. 
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1.2. Psychological principles of ethics as a result of oversaturation of 

barbarism in human relations 

 

The word "ethics" originated from the ancient Greek "ethos", 

which had different meanings at different times.In the beginning, this 

word meant location, common habitation, later – custom, temperament, 

character, style of thinking, as well as the established nature of a 

particular phenomenon.Empedocles (ca. 490 – ca. 430 BC), Democritus 

(ca. 460 - ca. 370 BC) used it to characterize the enduring, steady nature 

of specific phenomena: the ethos (essence) of the elements of the 

objective of the world, of man.Later, the great thinker of antiquity 

Aristotle (384-322 BC), based on the importance of ethos as a character, 

temperament, formed the adjective "ethicos" – "ethical" to denote a 

special group of human virtues - wisdom, courage, moderation, justice 

etc. – distinguishing them from the virtues of reason (Ethics, 2022). 

Aristotle called the science of ethical virtues (personal qualities), 

the virtues of human character "ethice" (ethics). So in the IV century. 

B.C. ethical science got its name, which is still today.Ethics is a 

philosophical science that studies the nature, essence, origin, 

https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/8791
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/932
https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/161
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development, structure, functions of morality, its manifestations in 

various fields of activity.It can be assumed that the slander could have 

been supported by the "oversaturation" of moral norms – as a protest 

against the prohibitions, which does not allow to express themselves 

freely. This opinion is shared by Volodymyr Kaluga in the monograph 

"The Doom of Sexuality" and here, of course, there is an expression that 

"the forbidden fruit is very sweet," and nothing so draws us to himself as 

secret and unknown. Such is the nature of desire (Kaluha, 2011). 

Laws, precepts, and instructive texts are meant to teach people to 

respect other people's boundaries, and in interpersonal relationships we 

must not tolerate bullying, here it appears as a consequence of "stupid" 

tone. A person who closely monitors the current state of society may 

notice that the term "tolerance" abounds with new and new meanings. 

The problem of tolerance covers all spheres of public life of the nation: 

social, religious, confessional, political, personal, interethnic. The 

etymology of the word tolerance comes from the Latin tolerantia – 

tolerance, ie the ability to form and maintain community with people 

who are different in some respects from the predominant type. Tolerance 

is the opposite of enmity, antipathy, and hatred (Larin, 2021). 

The United Nations has declared 1995 a year of tolerance. As part of 

its implementation, UNESCO member states adopted a Declaration of 

Principles of Tolerance, which contains the following definitions of this 

concept: 

- respect, acceptance and correct understanding of the rich 

diversity of cultures, forms of self-expression and self-expression of 

human personality; 

- political and legal requirements; an active position formed on the 

basis of the recognition of universal human rights and fundamental 

freedoms. 

Tolerance is a manifestation not only of an intellectual and 

theoretical position, but also of a principle that has an extremely 

important existential dimension. It can remove the form of intransigence 

in the matter of truth and intransigence in relation to the person who is 

wrong. There are different definitions of the concept of "tolerance", the 

simplest wording is: "tolerance – is the acceptance of someone's views, 

beliefs, preferences, someone's actions other than their own." 

Yes, there is a typology of tolerance in social spheres of its 

existence: 

1) gender tolerance – an impartial attitude towards members of 

the opposite sex, the inadmissibility of a priori attributing to a person the 
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shortcomings of the opposite sex, the lack of ideas about the superiority 

of one sex over another; 

2)  age tolerance – impartiality to the a priori "shortcomings" of 

man associated with his age. Age tolerance can be combined with 

respect for the elderly, which is accepted in many cultures; 

3) academic tolerance; it is obvious that this type of tolerance is 

related to the domestic sphere and is not related to the discussed issue, 

where the level of education of legal entities is a decisive factor; 

4) interethnic tolerance – impartial treatment of representatives of 

different nations, the ability not to tolerate the shortcomings and negative 

actions of certain members of the nationality to other people, to treat any 

person from the standpoint of "presumption of national innocence"; 

5) racial tolerance – the absence of prejudice against members of 

another race; 

6) religious tolerance – tolerant attitude to the dogmas of different 

faiths, religiosity on the part of believers and non-believers, 

representatives of various faith groups; 

7) geographical tolerance – impartiality to the inhabitants of small 

or provincial cities, villages and other regions on the part of the capital's 

residents, and vice versa; 

8) interclass tolerance – tolerant attitude to representatives of 

different property classes – rich to poor, poor to rich; 

9) physiological tolerance – impartial treatment of patients, the 

disabled, the physically handicapped, persons with external defects, etc; 

10) political tolerance – a tolerant attitude to the activities of 

various parties and associations, statements of their members, etc.; 

11) sexual orientation tolerance – impartiality towards persons 

with non-traditional sexual orientation; 

12) marginal tolerance (tolerance towards marginals) – tolerant 

treatment of homeless people, beggars, drug addicts, alcoholics, 

prisoners, etc. 

Thus, "tolerance of deviations" occurs through mass 

manifestation, moreover, few people in educational or educational 

influences mention it, bullying is seen as a kind of weakness, and to 

weakness we must be "tolerant". Moreover, foreign policy influence 

forms a position of tolerance regarding the acceptance of such behavior 

(Vodychka, 2013). 

The lack of culture today, unfortunately, is gaining momentum, an 

interesting opinion was expressed by Tatiana Kryuchkova in the 

newspaper "Up": "Recently, this phenomenon has spread (and, 
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unfortunately, continues to spread) just galloping. And not to pay 

attention to it is not only impossible, but also risky for the future of the 

European state. It is everywhere, from high political and "cultural" 

echelons and ending with the last dirty and loose, like our roads, 

minibus. Lina Kostenko has long sounded the alarm: “I can hear with my 

skin how total bullshit is deliberately instilled in people, turning them 

into a mass. The masses don't need art, the masses don't need culture – 

the masses need to be put in the subconscious, and it will go in the 

projected direction". Unculturedness is the rudeness we all encounter, 

without exaggeration, every day. Here he is, our hero, smoking a 

cigarette at a bus stop, spraying smoke on children and women standing 

nearby. Here he "elegantly" wipes his nose just under his feet (some, 

more advanced, step back a little). And then, no less gracefully wiping 

his fingers on his pants or jacket, he rubs the remnants between his 

palms and with the same hand he hugs his companion's waist and 

continues on his way (Mukharskyi, 2013). 

Another type of this phenomenon is manifested in the behavior 

when such a person begins to spit at his feet every few seconds, honestly 

not understanding why it is ugly. And it is easy to recognize him by the 

way he speaks loudly on the phone in a minibus or bus, often the jerk 

tries to pretend to be a great jerk, while looking ridiculous and pathetic. 

After all, impudence is constantly being in greasy sweatpants, talking 

horrible surzhik mixed with abusive words (and all this with extreme 

aplomb!). And pathologically not trying to become better and more 

educated – at least for themselves and their future children. 

It is very sad for normal people to live among gangs, try to fight 

them or just not notice, because it is impossible to re-educate a genetic 

gang. Tolerance is more important than ever in today's world. We exist 

in a century of complete economic globalization, incredible mobility and 

very rapid development of communications. Every country, and what is 

there, even every region, is different from another. For this reason, we 

can say that intolerance and conflict constantly threaten everyone and 

everyone (Kriuchkova, 2014). 

To show tolerance is in line with respect for other people's rights. 

And it does not mean tolerant behavior and attitude to any manifestations 

of social injustice, much less the rejection of personal beliefs and the 

replacement of one's opinion by another. Tolerance means freedom in 

expressing one's own opinion, one's own points of view, recognizing that 

all people around you have exactly the same right. So, in fact, we raised 

the issue of the emergence of ethics as a consequence of the 
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oversaturation of the manifestations of slanderers. Manifestations of 

tolerance have spread to this phenomenon, unfortunately. There are 

reasonable limits to what is permissible, respectively, the rule of "golden 

mean" must be met. 
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1.3. The study that was killed:phantom reflections on moral 

capitalin modern poetry in ukrainian and russian 

 

Even before Russia began the war against Ukraine, the 

sociological exploration on modern poetry in Ukraine could be classified 

as a marginal scientific activity. The results of the latest literary studies 

and sociological studies of literature had revealed that readers' interest in 

poetry and respect for it were insignificant due to its ‘presentational 

dominance’ (Volodymyr Shelukhin), i.e., predominantly performative, 

auxiliary role in the literary process. Data collected between 1994 and 

2021 by: 

a) reputable sociological organisations (Kyiv International 

Institute of Sociology; Research & Branding Group), between 1994 and 

2019; 

b) governmental news agency ‘Ukrinform’ (Liubov Baziv’s 

express-study of top sales from 15 of famous and popular Ukrainian 

publishing houses), in 2021; 

c) the State Library of Ukraine for Youth (Ukrainian nationwide 

sociological survey for the 150th Lesia Ukrainka’s anniversary), in 2021, 

etc., 
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made it clear:the best that printed poetry and poetry evenings 

could hope for was to be the ‘worst of the best’, to yield to screen 

adaptations of dramatic prose, and to take some comfort in a similar 

failure of ballet and opera.Of course, now (in-) Russian poems are 

'cursed': who will calmly read them, when Russian soldiers have been 

shooting and raping Ukrainians, blowing up nursing homes, hospitals, 

kindergartens…So, it remains only to remember that, precisely because 

of lack of influence, poems bothin Ukrainian and Russian couldhave 

helped to reveal the moral capital in Ukraine, if they had been in the 

hands of a sociologist.Why? 

Firstly, there was a lack of truly sociological studies of literature. 

Literary scholars systematically claimed to be in the field of social 

sciences, because sociologists were still losing to them in the highly 

valued skill of working with imagination products (Ronald Schleifer); 

thus, there was a literary ‘vulgar sociologism’ danger (Liudmyla Aliieva), 

and even a good literary analysis was not enough to understand the 

contribution of producers and consumers of poetry to the cultural 

memory – an universal way of storing information for the future 

generations, while each culture of society defines its own paradigm of 

what to remember and how to remember. 

Secondly, there was a lack of application of more universal and, 

accordingly, more widely reproducible criteria of morality, which would 

have been derived from more neutral and reliable theories. Many authors 

have argued, but not denied the hypothesis of some degree of connection 

between literature and morality (Evgenij Rashkovskij; Vira Aheieva; 

Mykhailo Hnatiuk; Bohdan Matiushko; Aleksandr Evsyukov; Andrej 

Famickij; Mihail Gundarin; Mihail Hlebnikov). At the same time, 

morality was often studied through too specific precedents – for 

example, using Biblical plots in the ideological struggle context (Andrii 

Hrenyshen), the ‘emotional matrices’ in the anti-terrorist operation 

(ATO) context in Ukraine (Vsevolod Gerasimov), the context of 

‘communist colonisation’ (Evgenij Ponomarev), etc. 

Thirdly, thanks to the new media development, researchers 

overcame the preoccupation with static texts or typifications of writers and 

readers, making up for the lack of knowledge about the dynamic features 

of literature – new poetic cultures and modes of legitimation, poetic 

writing types, modes of reading poetry (Evgeniia Vorob’eva Vezhlian; Ilya 

Kukulin), the readership and the reading rewards (Maria Kraxenberger, 

Christine A. Knoop, Winfried Menninghaus), etc. But they hardly 

examined the real moral investment in the future done by representatives 
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of different social and cultural groups, that could have been done through 

examining the moral capital in poetry that readers would preserve for 

future generations. 

Lastly, the attention of the explorers of Ukrainian-language and 

Russian-language literature (Dmitrij Blagoj; Vladislav Bachinin; Borys 

Yakubskyi), as well as the attention of its readers (Liubov Baziv; 

Volodymyr Shelukhin), was often consistently attracted by ‘time-tested’ 

great personalities: Taras Shevchenko, Lina Kostenko, Fyodor 

Dostoevskij... Meanwhile, regarding the literature / poetry production 

and evaluation, an emphasis was required on the need to notice the 

things that were‘provincial’ (Katherine Bode), ‘peripheral’ (Elleke 

Boehmer), ‘marginal’ and ‘oppositional’ (Tetiana Voropai, Oleksandr 

Tiahlo), ‘(un)known to the end’ (Ivan Dziuba), existing outside the 

‘sorting of poets’ and conjuncture (Elena Safronova; Konstantin 

Komarov), and being close to daily life (Mihail Gundarin), etc. 

So, the possiblesociological research project on poetry, which was 

killed in its infancy,could have utilised: 

 cultural memory theory (Aleida Assman). It provides for a 

distinction between the two sides of cultural memory – ‘the canon’ and 

‘the archive’. ‘The canon’ is a functional part, which reflects and shapes 

the tastes of society, perpetuates and supports what it has chosen as 

exceptional and important; the essence of this side of cultural memory is 

carried out in strict selection, active assessment and individual 

development of information. ‘The archive’ is a cumulative part, which is 

a consequence of ‘conservation’, and is only in the focus of highly-

specialised professional attention – the information stored in this way is 

always ready to be extracted from material carriers and interpreted, but 

does not circulate as a daily knowledge. The sociological research would 

have modeled an imaginary, but quite possible (due to the functioning of 

new media, and the literature being a weakly institutionalised field with 

an exaggeration of symbolic struggle) type of situation when some part 

of the ‘archive’ could become the ‘canon’ for future generations; 

 literary field theory (Pierre Bourdieu, Gisèle Sapiro
, 

Evgeniia 

Vorob’eva Vezhlian). Having had a regular hobby connected with literary 

activities, I hadobserved many discussions on the intuitively readable 

topic: ‘whose poems are transient, and whose poems will remain in 

eternity’. To put it sociologically in terms of Pierre Bourdieu, it was a 

question, firstly, of ‘challenging the canonised avant-garde’, and secondly, 

of ‘the social and cultural quality of the targeted audience’. And that 
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question was definitely eternal, but it might have got part of the answer for 

interested poets and literary critics through sociological research. The only 

crucial task could have been an overcoming the false alternativity of 

‘external’ and ‘internal’ analysis of literary field (Anna Bosketti). That 

theory application wouldhave enabled the sociologist to analyse both the 

interrelation of the producers’ positions in the social space, and the literary 

production process, and the literary products’ properties, and their ‘social 

image’ on the example of the poetry field – as well as to ‘translate’ the 

problems of poets’ concern into a scientific language; 

 moral capital theory (Piotr Sztompka). Since 2016, it has been 

widely discussed around the world, and made the positive impressions 

during the XIX ISA World Congress of Sociology (overviewed by 

Sergej Ryazancev and Larisa Ruban), as well during the International 

Conference on Trust (overviewed by Vladimir Davydenko, Elena 

Andrianova, and Dar'ya Lazutina). In turn,the above-mentioned 

factmadethattheory attractive in terms of reliability. The moral capital 

was seen as a core component of an even more well-known and well-

conceptualised type of capital – social one, and the terminology of that 

theory fitted well with the terminology of the literary field theory. In 

particular, Piotr Sztompka even defined his consideration of social 

capital as a ‘theory of interpersonal space’. The moral capital includes 

trust, loyalty, reciprocity, solidarity, respect (or freedom, according to 

one of the interpretations presented at the Ukrainian Catholic 

University), and justice. Those components were easy to interpret and 

operationalise into the formalised moral criteria for evaluation of poems, 

and sociological project would have utilised those components to explore 

the relevant readers’ evaluation. In the end, the sociologist would have 

got the moral typology of contemporary poems in Ukrainian and Russian 

languages (from 1994 to 2021), that readers would have selected for 

preserving for future generations, and the knowledge of hypothetical 

difference between the values transmitted in those poems. However, the 

poetry of Russian authors in Ukraine, and even just poetry in Russian, is 

expectedly doomed to be torn to pieces; 

 some values’ classification (well-compatible with the moral 

capital theory), which would have been necessary for identifying the 

readers’ cultural profiles. 

What could an additional object of interest have been? Adifference 

between readers’ social and culturalprofiles coexisting in Ukraine (among 

Ukrainian-speaking and Russian-speaking permanent residents) and other 
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countries (among Ukrainian-speaking and Russian-speaking immigrants). 

Different countries are differently located on the Inglehart-Welzel world 

cultural map (Ronald F.Inglehart, Christian Welzel); therefore, it would 

have been logical to investigate whether moving to another cultural zone 

could change the moral intentions regarding society and future 

generations. It is already known that the immigrants’values could be 

located somewhere between the origin culture and the host 

society’sculture (Pippa Norris, Ronald F. Inglehart); thus, the immigrants 

– while deciding what to keep and what to refuse – could need to revise 

their ‘moral reasoning’ as a part of cultural capital, and ‘moral actions’ as 

a part of social capital (Min Ju Kang, Michael Glassman). The point also 

seemed important because, for example, in the UK, Ukraine as an object 

of knowledge was told to have been often presented as a creature of 

economics, political science, and international relations, instead of being 

presented as a creature of culture as well (Rory Finnin). Ukrainian-

speaking and Russian-speaking immigrantscould have been confronted 

with poems unknown for them to facilitate hypothetically more truthful 

manifestation of morality that, in their opinion, should beworthy of 

preservation for future generations through literature. And it wouldhave 

been useful to know whether the Ukrainian morality’s specificity could be 

preserved among our immigrants.But it is clear that, currently, the whole 

Ukraine is concerned about the values of survival. 

I express my deepest gratitude to Dr. Eva Polonska-Kimunguyi, 

Dr. Natalia Sobolieva, and Dr. Monika Gabriela Bartoszewicz for their 

support and all the opportunities to improve the ideas expressed in this 

text, as well asto discuss it with them. Also, I’d like to declare that I have 

used many more sources to prepare my reflections, but as a conscious 

Ukrainian author, I deleted all the Russian links from the final list, 

limiting myself to only mentions of some indelible first names and last 

names in the text itself. 
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1.4. Семантичні аспекти поняття «толерантність» 

 

Проблема формування і розвитку толерантності актуальна, 

тому використовуються різні тлумачення цього феномена у 

вітчизняних і зарубіжних дослідженнях, описуються різні кейс 

ситуації реальних практик прояви толерантності та інтолерантності.  

Процеси глобалізації, зростання мобільності, відкриті ринки 

праці, міграційні потоки призводять до актуалізації проблеми 

мультикультуралізму в суспільстві. Полікультурні компетентності 

лише на рівні особистості виявляються у системі поглядів, 

цінностей, мотивів, установок. Позиція полікультурності на рівні 

особистості є результатом рефлексивного осмислення етнічної 

диверсифікації суспільства, що виражається в прагненні людини 

будувати відносини з собою, людьми своєї та інших 

національностей, світом без примусу, при конструктивному 
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вирішенні проблем і суперечностей за допомогою вибору. 

Виховання і розвиток полікультурної особистості,аспекти, якими 

керують національні освітні системи, але є актуально 

затребуваними в глобальному суспільстві, заснованому на 

принципах творчого прогресивного розвитку, гармонізації 

міжнаціональних відносин, вибудовуванні конструктивного 

діалогу, активного обговорення глобальних загальнолюдських 

проблем та усвідомлення відповідальності за свої дії. 

Термін «толерантність» був уперше використаний 

французьким філософом і політичним діячем Антуаном 

Л. До. Дестюд де Трасі. На зараз у соціології і політології 

толерантність є одним із основних демократичних принципів, 

нерозривно пов'язаних з концепціями плюралізму, свободи 

соціальної і прав людини. Формування розуміння толерантності 

здійснювалося упродовж двох століть. Латинське слово «toleranten», 

яке стало похідним для поняття толерантності, означає стійкість, 

несприйнятливість до зовнішніх змін, і тривалий час було терміном 

суто медичним, біологічним. Але сьогодні із загальною тенденцією 

дифузії між гуманітарними, соціальними, природничими, точними 

науками і, відповідно, зближенням понять, він об'єктивно набуває 

іншого значення. Воно лише частково пов'язані з його первинним 

змістом. 

Визначення терміна «толерантність» для всього Євросоюзу 

наведено у «Програмі формування установок толерантної 

свідомості та профілактики екстремізму» на основі «Декларації 

принципів толерантності» [4] як: 

- цінність та соціальна норма громадянського суспільства, що 

виявляється у праві бути різними всіх індивідів громадянського 

суспільства; 

- забезпечення стійкої гармонії і конструктивної взаємодії між 

різними соціальними групами; 

- повага до різноманітності різних світових культур, 

цивілізацій і народів; 

- готовність до розуміння і співпраці з людьми, що різняться 

за зовнішністю, мовою, переконаннями, звичаями і віруваннями; 

- навички ефективної міжкультурної взаємодії. 

Ця феноменологія толерантності передбачає терпиме 

ставлення до інших національностей, рас, кольору шкіри, статі, 

сексуальної орієнтації, віку, інвалідності, мови, релігії, політичних 

чи інших думок, національного чи соціального походження, 
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власності. На думку французького дослідника М. Конша, моделлю 

толерантних відносин у сучасному європейському розумінні є така 

спільнота, в якій панують інтелектуальна свобода і абсолютна 

толерантність до будь-якої думки. 

З позиції психологічної науки толерантність (інтолерантність) 

одна із найбільш істотних проявів поведінкових характеристик 

індивідів у плані суспільних відносин. Вони характеризують 

особливі, зазвичай, емоційні відносини, які формуються з 

урахуванням оцінки деякого об'єкта (іншого індивіда) внаслідок 

зв'язку з ним. Виходячи з цієї семантики, С. К. Бондирева і 

Д. В. Колесов пропонують формулу: зв'язок, оцінка, ставлення, 

поведінка (намір) (толерантна або інтолерантна) [3]. 

Толерантність можна розуміти і як відсутність негативної 

реакції індивіда у тих випадках, коли вона можлива та очікувана 

зовнішнім суб'єктом. Але глибинні підстави толерантності мають 

різні значення. Справжня толерантність – відсутність підстав для 

негативної реакції, демонстративна (проблемна) – це стримування 

себе індивідом від негативної реакції (гальмування їм своїх) 

спонукань). В останньому випадку індивід показує, демонструє 

толерантність із низки причин, серед яких можуть бути вигода, 

намір, ієрархічність, імідж, обставини виживання, поблажливість 

(байдужість) тощо. Оскільки толерантність – це поведінкова та 

особистісна характеристика індивіда, то про її способи оцінювання 

можна говорити лише у компетентнісній парадигмі. Крім того, 

толерантність можна спостерігати (вимірювати) тільки в контексті 

її значущості – значущої для індивіда ситуації.  

Отже, толерантність має три підстави: контекстна, 

компетентнісна, діяльнісна. У психолого-педагогічній науці 

виділяють вроджену толерантність (неагресивність) і набуту 

толерантність (завдяки освіті та вихованню). 

У психологічному словнику толерантність визначається як: 

• встановлення ліберального прийняття моделей поведінки, 

переконання і цінностей інших людей; 

• стійкість до поведінкових відхилень, конфлікту, 

невизначеності; 

• здатність виносити стрес без серйозної шкоди для психіки 

людини. 

Сенс толерантності психологи визначають з позицій 

індивідуально-психологічних особливостей особистості як і 

відсутність чи ослаблення реагування будь-якої несприятливий 
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чинник, використовуючи його позначення здатності до опору. 

Толерантність проявляється у підвищенні порога емоційного 

реагування на загрозливу ситуацію. 

Доречно виділити такі етапи формування толерантності, 

пов'язані з ідентифікацією людиною самої себе як особистості, що 

входять до складу диференційованого розуміння психологічної 

феноменології толерантності: 

• природна толерантність – відкритість, допитливість, 

довірливість – властива дитині і ще не асоціюється з якостями її «Я»; 

• моральна толерантність – терпіння, терпимість, асоційована 

з особистістю, що вже сформувалася, «зовнішнім Я» людини; 

• натуральна толерантність – прийняття, довіра, що 

асоціюється з сутністю або «внутрішнім Я» людини, яка 

формується під впливом низки зовнішніх і внутрішніх факторів. 

У психолого-педагогічних дослідженнях немає єдиного 

погляду поняття «толерантність». Тому так важливо у будь-яких 

практично-орієнтованих проектах щодо «толерантності» 

визначитися (домовитися) з вихідних концептуальних підстав 

поняття. У літературі виділення ознак і проявів толерантності 

відбувається з різних підстав, і ставляться вони до різних 

предметних напрямів: найбільш докладно розглянуті ті з них, які 

розкривають сутність розуміння та особливості побудови індивідом 

взаємин з іншими. 

Нам імпонує тлумачення запропоноване О. І. Богдановою: 

«толерантність як інтегративна якість особистості представлена 

взаємообумовленими і взаємодоповнювальними компонентами 

когнітивної, афективної і поведінкової сфер, засноване на 

ціннісному ставленні до людей як представників інших 

соціокультурних груп і що виявляється в активній життєвій за 

рахунок конструктивної взаємодії з іншими культурами, формами 

самовираження та способами прояву людської 

індивідуальності» [1]. 

Толерантність породжує ставлення довіри, встановлення до 

компромісу та співробітництва, дружелюбність на противагу 

інтолерантності, що породжує ставлення недоброзичливості, 

негативізму, агресії, злості. «Толерантність/інтолерантність є 

характеристикою конкретної поведінки індивіда у тій чи іншій 

ситуації. У найзагальнішому сенсі толерантність можна як здатність 

індивіда сприймати без агресії думки, які від своїх, і навіть 
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особливості поведінки й зовнішності інших індивідів. Зрозуміло, 

толерантність має межі» [1]. 

С. К. Бондирева визначає толерантність як здатність індивіда 

без заперечень і протидії сприймати від його власної думки, спосіб 

життя, характер поведінки та будь-які інші особливості інших 

індивідів, це домінанта відмовитися від агресії [2]. 

З точки зору американських соціологів, толерантність є не 

позицією невтручання і терпіння, а усвідомленою активною 

позицією, що захищає права людини слідувати своїм переконанням, 

сповідувати свою релігію, зберігати свої культурні цінності.  

Так, варто запропонувати п'ять підходів до розгляду 

толерантності: гуманістичний, диверсифікаційний, особистісний, 

діалогічний, фасилітативний. Опишемо смисли феномена 

толерантності у кожному із них. У гуманістичному підході 

толерантність сприймається як прояв свідомого, осмисленого та 

відповідального вибору людини, її власної позиції. У 

диверсифікаційному підході толерантність сприймається як 

складний, багатоаспектний, багатокомпонентний феномен. В 

особистісному підході психологічної основою толерантності є 

цінності, смисли та особистісні настанови. У діалогічному підході 

досліджується міжособистісна толерантність: особливий спосіб 

взаємовідносини та міжособистісної взаємодії з «іншим», 

міжособистісний діалог. І, нарешті, у фасилітативному підході 

акцент на розвиток толерантності та створення умов для цього.  

Толерантність – це така психологічна характеристика, яка, з 

одного боку, сприяє ефективному міжкультурному взаємодії, з 

другого боку, формується внаслідок його здійснення. На думку 

Ю. А. Іщенко, толерантність визначається як терпимість до інших 

поглядів, яка є ознакою впевненості в собі та свідомістю надійності 

своїх власних позицій, це внутрішнє активне ставлення, що 

виявляється чи то в співчутті (і мовчанні), чи то в дії (і діалозі) [4], 

це визнання права існування протилежних точок зору, як 

усвідомлене морально-розуміє співпереживання. Безумовно, 

толерантність – одна з тих якостей особистості, яка формується 

лише з появою внутрішньої зрілості, цей процес продовжується 

протягом усього життя. Тому складно говорити про стабільно 

високий рівень толерантності у молоді, навіть якщо вони його 

продемонстрували в полікультурній ситуації. Зі зміною ситуації 

полікультурної взаємодії рівень толерантності може цього не 

підтвердити. 
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За твердженням І. В. Харіною, толерантність до інших 

поглядів, звичаїв, вміння бачити особливості своєї культури у тих 

інших, сприймати світ як сукупність складних взаємозв'язків, коли 

порушення однієї з них може призвести до катастрофи, – це 

характеристики глобальної освіти, що свідчать про актуальність цієї 

педагогічної концепції. 

Слід зазначити, що суттєві зміни, що відбуваються у 

суспільстві, ставлять на порядок денний необхідність 

полікультурної освіти, викликаного посиленням взаємовпливу 

етнокультурних груп, трансформацією групової та індивідуальної 

свідомості особистостей багатонаціонального, полілінгвального та 

полікультурного суспільства. Все перераховане вище актуалізує 

проблему формування полікультурних компетенцій, важливою 

складовою якої є толерантність. 

Л. П. Костікова зазначає, що в соціально-педагогічному 

контексті полікультурна освіта є способом формування певних 

соціально-установлювальних і ціннісно-орієнтаційних схильностей 

комунікативних та емпатійних умінь, що дозволяють особистості 

здійснювати інтенсивну міжкультурну взаємодію та проявляти 

розуміння інших культур, а також толерантність по відношенню до 

їх носіїв. 

За твердженням Т. Ю Гур'янової, толерантність розглядається 

як один із показників прояву одного з компонентів (мотиваційно-

ціннісного) полікультурної компетентності. Як критерії та 

показники полікультурної компетентності студентів цей дослідник 

виділяє: 

• когнітивний критерій (полікультурні знання); 

• мотиваційно-ціннісний критерій (наявність позитивної 

мотивації до освоєння полікультурних знань і взаємодії з 

представниками різних культур, сформованість полікультурних 

якостей, таких як толерантність, безконфліктність, емпатія); 

• діяльнісний критерій (сформованість полікультурних умінь і 

навичок); 

• наявність досвіду позитивної взаємодії із представниками 

різних культур. 

Р. Р. Агадулін розглядає полікультурну компетентність як 

найважливішу професійну компетентність сучасного фахівця. На 

думку вченого, полікультурна компетентність є інтегрованим 

результатом навчальної діяльності, педагогічної практики, 

позанавчальної виховної роботи, а також їх самодетермінаційних 
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аналогів (самоосвіти, самонавчання, самовиховання). Структура 

полікультурної компетентності представлена такими елементами: 

аксіологічний, теоретичний, технологічний, особистісний, 

організаційно-комунікативний, інтегративний, адаптивний. 

Толерантність у міжнаціональних, міжкультурних та соціальних 

відносинах, гуманізм, демократизм, світоглядна зрілість, 

громадянська відповідальність та активність, розвинена 

національна самосвідомість, творча активність, високий рівень 

культури є значущими якостями особистості, що має полікультурну 

компетентність. 

Толерантність означає визнання думки інших та є 

універсальною нормою співіснування, кооперації, соціальної 

взаємодії. Як наслідок, толерантність є вирішальним фактором, що 

знижує ситуацію прояву насильства, дискримінації, порушення 

прав людини. В. С. Собкін виділяє такі умови розвитку 

толерантності: рівноправність, взаємоповагу, доброзичливість і 

терпиме ставлення до різних груп, рівні можливості для участі в 

політичному житті всіх членів суспільства, збереження та розвиток 

культурної самобутності мов, охоплення подіями суспільного 

характеру, святами якомога більшої кількості людей, можливість 

слідувати своїм традиціям всім культур, представлених у 

суспільстві, свобода віросповідання за умови, що це обмежує 

правничий та можливості інших членів суспільства. 

Провідні педагоги і психологи впевнені, що толерантність 

треба виховувати з раннього віку, щоб спочатку вона закладалася як 

доброзичливість, вміння у своїй поведінці не виходити за певні межі, 

як лояльність та інтерес до відмінностей, як здатність судити не 

упереджено, не за приналежності, а по суті, більше того, бачити і 

переживати свою глибинну схожість з іншими людьми, без яких 

індивід існувати не може. Проблема виховання толерантності в 

ранньому дитинстві перебуває в руках матері, яка спрямовує 

розвиток дитини у бік збалансованих, урівноважених, гармонійних 

відносин із навколишнім світом і доброзичливих відносин з людьми. 

Узагальнюючи сутнісні поняття толерантності з урахуванням 

аналізу різних визначень толерантності, виділимо основні 

характеристики досліджуваного феномена, зазначені у дослідженні 

О. І. Богданової [1]. Значними характеристиками толерантності, на 

думку дослідника, є: 
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- визнання допустимим і рівноправним існування 

різноманіття у світі різних образів думки, політичних, релігійних, 

етнічних та інших поглядів; 

- активне визнання права і свободи іншої людини, зокрема 

права за іншою людиною на власні переконання, права бути іншим; 

- поважне терпляче ставлення до чужих думок, вірувань, 

поведінки; 

- дозволу людям відкрито висловлювати свої думки; 

налаштованість на розуміння і діалог з іншим; 

- прагнення досягти узгодження різнорідних думок, інтересів, 

точок зору переважно методами роз'яснення та переконання; 

- утримання від вживання силового впливу з метою 

запобігання відхиленням у думках, віруваннях, поведінці іншої 

людини або групи людей; 

- захист цінностей інших, визнання плюралізму та 

різноманіття сучасного суспільства; 

- активна життєва та моральна позиція самодостатньої 

особистості.  

Резюмуючи, зауважимо, що толерантність – це багатовимірне 

та багатоаспектне поняття. Обговорюючи цю проблематику, ми 

повинні конкретизувати, які аспекти в толерантності важливі: 

соціальні, конфесійні, міжетнічні, міжнаціональні, ґендерні, 

міжособистісні та в яких конкретних контекстах відносин та 

соціальних групах перебувають взаємодіючі індивіди чи групи. 
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1.5. Фактори ефективності стратегії цілісного використання 

інструментів онлайн комунікації для побудови персонального 

бренду HR директора компанії 

 

Інструменти онлайн-комунікації (далі – ІОК) для побудови 

персонального бренду (далі – ПБ) HR директора компанії (далі – HR 

ДК)є цифровими засобами накопичення, транслювання та 

споживання інформації, спілкування та іншої взаємодії HR ДК з 

аудиторією, а також цільової аудиторії (далі – ЦА) між собою 

шляхом використання пристроїв, підключених до мережі Інтернет, 

як до особливого каналу комунікації. Використання вказаних 

цифрових засобів під час побудови ПБ забезпечує швидкість, 

масштабність і економію відповідного процесу, результатом якої є 

збільшення соціального капіталу HR ДК. Задля цього HR ДК на 

початку процесу побудови ПБ розробляє відповідну бренд-

стратегію, якою є динамічна, послідовна (узгоджена із 

конкретизованою метою) система дій та бездіяльності щодо 

визначення особливостей, збільшення конкурентних особливостей 

HR ДК та збільшення його соціальної цінності (через збільшення 

рівня його позитивного іміджу, репутації), які здійснюються з 

метою підвищення впізнаваності ПБ та підтримання стабільного 

розвитку зв’язку бренду із соціумом. 

Особливим видом бренд-стратегій є стратегія цілісного 

використання ІОК для побудови ПБ HR ДК, щоє динамічною, 

послідовною (узгодженою із конкретизованою метою та 

короткостроковими й довгостроковими завданнями) системою дій 

(бездіяльності), спрямованих на визначення переліку ефективних 

ІОК, які доцільно використовувати для побудови ПБ, способів 

(прийомів) і методів їх узгодженого використання, що сукупно 

збільшуватиме рівень інформаційної безпеки суспільства, а також 

конкурентні переваги ПБ HR ДК, його популярність, дохідність 

(збільшення соціального капіталу), а так само – підтримуватиме 

стабільність подальшого розвитку зв’язку ПБ із його ЦА, який не 

завжди є стабільним (щонайперше, в кризових для життя держави 

та суспільства умовах). 
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Хоча цілісність, гармонійність використання комплексу ІОК 

вже є раціональною стратегією, слід констатувати, що в практичній 

дійсності вказаний тип стратегії не завжди спроможний призводити 

до необхідної мети, оскільки може неефективним чином 

реалізовуватись. Задля уникнення цього необхідно окреслити 

комплекс аспектів цієї стратегії, врахування яких обумовлюватиме 

оптимальне досягнення мети – побудову успішного ПБ HR ДК 

шляхом використання комплексу ІОК. Додатково актуалізує це 

питання той факт, що по сьогодні питання факторів ефективності 

стратегії цілісного використання ІОК для побудови ПБ HR ДК (чи 

ПБ інших медійних осіб) ще не було предметом комплексного 

дослідження. Разом із тим, слід констатувати й те, що наразі 

опублікована низка наукових досліджень і розвідок, в яких вченими 

робились спроби окреслити різні аспекти ефективної комунікації, 

серед яких: С. М. Войнаренко [1], М. А. Знаменська [2], 

Ю. О. Михайлова [3], В. І. Ревенок [4], О. О. Сакалюк [5], 

Г. О. Слабкий [6], Л. М. Ткач [7] та інші науковці. Наукові 

напрацювання цих та інших вчених можуть бути теоретичним 

підґрунтям для формування актуальної наукової думки про фактори 

ефективності стратегії цілісного використання ІОК для побудови 

ПБ HR ДК. З огляду на це,зосередимо увагу на наступному:  

1. Необхідність забезпечення плановості, адекватності, 

системності та гармонійності послідовних дій (бездіяльності), що 

об’єктивують стратегію цілісного використання ІОК для побудови 

ПБ HR ДК. Таким чином, враховуючи актуальні вимоги 

стратегічного управління процесом побудови ПБ, об’єктивно 

необхідною постає потреба у створенні певного плану дій 

(бездіяльності), що буде «дорожньою картою» узгодженого процесу 

побудови ПБ. Основним таким планом, певна річ, є комунікаційний 

план побудови ПБ, що в подальшому змінюється комунікаційним 

планом розвитку ПБ. Для цього плану характерним є наступне:  

1) комунікаційний план побудови ПБ HR ДК є органічною 

частиною проєкту побудови відповідного ПБ, а відтак мета і 

завдання цього плану так чи інакше спрямовані на об’єктивацію 

мети та завдань процесу побудови успішного ПБ (не можуть їм 

суперечити; у разі, коли комунікаційний план шкодить 

результативному, оптимальному перебігу процесу побудови ПБ, 

відповідний план повинен бути комплексним чином переглянутий з 

урахуванням виявлених проблем);  
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2) комунікаційний план побудови ПБ HR ДК охоплює два 

основних види комунікації – внутрішній (особливо тоді, коли HR 

ДК для побудови ПБ залучає команду фахівців з соціальних 

комунікацій) і зовнішній (переважно із ЦА). При цьому в будь-

якому разі HR ДК повинен в повній мірі враховувати тренди 

комунікації (основні з них вже детально розкривались в науковій 

розробці «Тренди в комунікації компанії з аудиторією за 

допомогою соціальних мереж» [8]), а також не ігнорувати соціальні 

тренди (серед яких:людиноцентризм; політичний патріотизм і 

національна згуртованість в умовах триваючої війни; економічний 

патріотизм; консолідація зусиль з позитивного позиціювання 

України у світі; концепція соціальної відповідальності та 

проактивності в напрямі соціальних змін; концепція lifelong learning 

та постійного розвитку; eco friendly та свідоме споживання, буття 

людини);  

3) комунікаційний план побудови ПБ HR ДК структурно 

складається з наступних складових елементів:  

а) мета і завдання комунікаційного процесу;  

б) засадничі ідеї такого процесу;  

в) релевантні форми комунікаційного процесу;  

г) основні засоби комунікації у веб-просторі;  

ґ) основні прийоми застосування ІОК, поєднання цих 

інструментів, а також антикризові прийоми комунікації;  

д) особливості поточного контролю за якістю 

комунікаційного процесу;  

е) заходи реагування на виявленні недоліки здійснюваного 

комунікаційного процесу.  

2. Потреба в розумінні чіткого переліку ефективних ІОК, які 

доцільно використовувати для побудови ПБ HR ДК. Осмислюючи 

широту переліку відповідних ІК у цифровому просторі слід вказати 

на очевидній недостатності використання одного ІОК для побудови в 

сучасних умовах ефективного ПБ HR ДК. Прикладом цьому можуть 

бути ІОК, які об’єктивуються в сучасній блогосфері. Такі ІК 

характеризуються значним обсягом соціально-комунікативних 

якостей, що дозволяє тлумачити блоги, котрі є видом соціальних 

медіа, в якості: особливого соціокомунікативного явища; 

ефективного ІОК, котрий може використовуватись в рамках 

реалізації стратегії побудови та подальшого розвитку ПБ HR ДК. 

Разом із тим, критично аналізуючи в окресленому контексті 

універсальні функції блогів, можемо дійти висновку, що цей ІОК не 
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може розглядатись в якості достатнього для побудови ПБ 

інструменту, хоча, як ІОК, може бути важливим засобом 

позиціонування HR ДК, який посилюватиме його позиції в 

цифровому просторі, коли ним ПБ додатково буде формуватися 

також за допомогою соціальних мереж (далі – СМ) й вебхостингів 

(та/або аудіохостингів). Вказане також є справедливим сьогодні й 

щодо СМ, чатів (мікрочатів), відеоблогів тощо, що пояснюється тим 

фактом, що окремо кожен з ІОК не спроможний задовольнити весь 

комплекс функціональних потреб реалізації стратегії побудови ПБ 

HR ДК за сучасних умов розвитку соціального Інтернету.  

3. Потреба в комплексному осмисленні різноманіття дієвих 

способів узгодженого використання ІОК для побудови ПБ HR ДК. 

Слід мати на увазі, що за сучасних умов найбільш ефективними 

способами відповідного використання соціокомунікативного 

потенціалу вказаних засобів комунікації у цифровому просторі є 

наступні комунікаційні прийоми:  

1) прийом прийнятної альтернативи комунікації. Цей прийом 

полягає в тому, що HR ДК може створювати певний інформаційний 

контент з однаковим наповненням, однак, з різними формами його 

відображення (наприклад, в текстовому, фото-, аудіо- чи 

відеоформаті) та публікувати його на різних веб-ресурсах. Так, 

наприклад, HR ДК може опублікувати аналітичний допис на 

порталі «ЛІГА.Блоги», присвячений особливостям реалізації 

кадрової політики в компанії у період дії воєнного стану, а також 

продублювати цю ж інформацію у своєму відеоблозі на 

відохостингу YouTube та/або на платформі Apple Podcasts;  

2) прийом відносної автономії контенту. Зазначений прийом 

виявляється в тому, що HR ДК на усіх використовуваних ним ІОК 

продукує оригінальний контент, що не повторюється. Відповідний 

метод має важливе значення в умовах воєнного стану та 

насиченості інформаційного фону суспільства. Між тим, це не 

означає, що HR ДК не може, наприклад, у відеоблозі на YouTube 

посилатись на власний допис у СМ Facebook, як підставу для 

реагування ним на певну ситуацію (дію, подію) у вигляді запису 

чергового випуску відеоблогу. Навпаки такий додатковий прийом 

інтеграції ІК сприятиме оптимальній побудові ПБ та збільшенню 

його ЦА на обох веб-ресурсах;  

3) прийом доповнення контенту. Такий підхід HR ДК може 

використовувати для «розвантаження» створеного контенту, який 

він продукує (наприклад, частка загальної інформації, яка може 
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вільно сприйматись частиною ЦА ПБ HR ДК, ним публікується в 

мережі Facebook, а більш детальна, фахова її частина, розрахована 

на практикуючих HR-фахівців і роботодавців, – у формі підкасту, 

викладеному на платформі SoundCloud чи на креативній платформі 

Patreon). Вказаний прийом є прийнятним тоді, коли інформаційний 

продукт в «нерозвантаженому» вигляді може бути складним для 

сприйняття для його ЦА в цілому, а публікація цього продукту 

лише в спрощеному вигляді матиме для фахівців у галузі 

управління людськими ресурсами вигляд профанації.  

4. Необхідність в комплексному розумінні адекватних 

методів узгодженого використання ІОК для побудови ПБ HR ДК, а 

саме:  

1) метод комплексної диференціації. У цьому контексті слід 

вести мову переважно про диференційованість, як про розподіл в 

межах єдиної стратегії прийомів і засобів комплексної побудови ПБ 

HR ДК залежно від конкретного ІОК, що використовується з 

відповідною метою. Поряд із тим, з цього приводу зазначимо, що 

диференційованість, як метод та особливий етап побудови (також і 

подальшого розвитку) ПБ HR ДК в сучасному веб-просторі, 

розкривається у таких основних напрямах:  

а) поділ ІОК на прийнятні та неприйнятні канали комунікації, 

що сприяють чи не сприяють бажаній побудові ПБ HR ДК 

(наприклад, в жодному разі не можуть використовуватись HR ДК 

для побудови ПБ, зокрема DeviantArt, ExtraLunchMoney, Kinkbomb, 

Minds, MojoFire, Newgrounds, Pillowfort, Switter та аналогічні їмвеб-

ресурси);  

б) поділ ІОК на відповідні види веб-ресурсів, за допомогою 

яких можна певним чином взаємодіяти із ЦА;  

в) поділ контенту, що продукується HR ДК з метою побудови 

ПБ, залежно від веб-ресурсу, на якому він розміщується (аудиторії 

різних веб-платформ характеризуються певними особливостями, з 

огляду на які вони обирають відповідний веб-ресурс, на що 

звертаються увагу й інші вчені [див. напр.: 9]);  

2) метод забезпечення інформаційної гігієни та безпеки, що в 

загальному сенсі полягає в тому, що HR ДК використовує різні ІОК, 

ігноруючи при цьому можливості використання (зокрема, за 

рахунок попереднього встановлення VPN-сервісів) заборонених в 

Україні веб-ресурсів (російських СМ), а також безвідповідального 

користування легальних веб-ресурсів, наслідком чого може бути 

спричинена інформаційна безпека для ЦА бренду. Важливість в 
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процесі побудови ПБ HR ДК забезпечення інформаційної безпеки 

ЦА бренду пояснюється:  

а) зміною політики держав щодо регулювання діяльності СМ;  

б) зміною політики самих розробників щодо правил 

змістовного наповнення контенту та реклами; 

в) довірою ЦА до HR ДК, інформації, яку він продукує, та (як 

наслідок) недопустимості введення цих користувачів мережі 

Інтернет в оману тощо, закономірним наслідком чого є зниження 

довіри до відповідного ПБ.  

Слід зазначити, що на початкових етапах розвитку блоги, 

форуми та СМ становили інтерес виключно в контексті 

спілкування, а інформація, що передавалась на цих веб-платформах 

у рідкісних випадках мала реальну цінність поза колом суб’єктів 

комунікації. Разом із тим, з популяризацією СМ та визначення їх 

користувачів, як джерел статистичних даних для покращення якості 

побудови та просування ПБ, переосмислення позиціонування, а 

окремих випадках й для шахрайських цілей, тема інформаційної 

безпеки стає все більш актуальною. Приміром, Д. Б. Мехед наразі 

виокремлює наступні види загроз для інформації в СМ: загроза 

конфіденційності – «витік конфіденційної інформації та заподіяння 

прямого або непрямого збитку користувачеві СМ»; загроза 

цілісності; загроза доступності; загроза повноті; загроза 

актуальності; загроза важливості; загроза адресності; загроза 

надмірності інформації [10, с. 17]. У межах комплексної стратегій 

побудови ПБ HR ДК це вплинуло на можливі засоби побудови ПБ, 

які більше не можуть (як раніше) мати провокативний характер.  

Крім того, в безпековому контексті слід враховувати й той 

факт, що за останні роки змінились в бік обмеження самі 

можливості для побудови ПБ, що спеціалізуються на видах 

діяльності, дозволених виключно для повнолітньої ЦА, а побудова 

й подальше просування ПБ, що представляють або ж репрезентують 

заборонені види діяльності узагалі стали неможливими. Звісно, не 

завжди механізми, що використовуються СМ та іншими веб-

платформами ефективно виконують задачу щодо забезпечення 

інформаційної безпеки, однак їх результативність все ж стала 

більшою, а отже й у стратегії уже повинні бути визначенні ризики 

та можливі витрати у випадку використання напівлегальних методів 

просування. Слід наголосити, що зміна стратегії саме в контексті 

забезпечення інформаційної безпеки, також, пояснюється й зміною 

ціннісних орієнтирів аудиторії, яка уже не настільки відкрито 
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ділиться особистими даними, а відповідні посягання зі сторони ПБ 

сприймає негативно. Таким чином, підтримання відповідної 

тенденції під час створення або ж зміни стратегії побудови ПБ HR 

ДК дозволить лише:  

а) збільшити соціальну відповідальність бренду;  

б) збільшити довіру ЦА до ПБ;  

в) встановити більш тісний саме комунікаційний, а не 

статистичний зв’язок між ПБ і його ЦА;  

3) метод забезпечення особистісної транспарентності ПБ. 

Комплексна стратегія побудови ПБ HR ДК загалом повинна 

збільшувати його комунікативну характеристику, а також рівень 

довіри з боку його ЦА. Вказане є основним способом збільшення 

соціального капіталу ПБ HR ДК, що можна пояснити саме 

особистісним характером сприйняття ПБ аудиторією, а отже й 

включення особи до існуючої соціальної структури, чого не 

відбувається у випадку комерційних брендів. У зв’язку із цим, 

побудова ПБ HR ДК є найбільш ефективною коли вдається віднайти 

способи безпосереднього та прозорого контакту із аудиторією, чому 

найбільше сприяють СМ та сучасні блоги, які дедалі більше 

набувають рис СМ. Тобто, саме за допомогою відкритої 

(транспарентної) комунікації ЦА ПБ HR ДК починає асоціювати 

себе із ПБ, у неї формується прихильність (бажана лояльність до 

бренду), яка в свою чергу дозволяє здійснювати вплив та 

підвищувати рівень соціального капіталу й впізнаваності такого ПБ.  

При цьому слід мати на увазі, що відкритість ПБ може та 

повинна мати місце не лише в СМ, що використовуються для 

побудови ПБ, але й в інших веб-ресурсах, що дозволяє сформувати 

уявлення у ЦА про суцільну транспрентність HR ДК та його ПБ, що 

ним будується. Сприяє цьому той факт, що сьогоднідедалі більше 

вкорінюються в життя звичайних людей веб-ресурси (не лише СМ, 

але й вебхостинги та мікрочати). Це сукупно вимагає від самого ПБ 

HR ДК того, щоби відповідний бренд не лише культивував все 

більшу кількість інформації, але й створював контент, про 

створення якого просить у HR ДК його підписники (фоловери).  

У межах розглядуваного методу слід зазначити, що він 

сьогодні вимагає також й того, щоби HR ДК в комунікації з ЦА 

частково розкривав себе в якості особистості, повідомляв про певні 

важливі події в своєму особистому житті (коли це є прийнятним), 

зокрема, в Instagram та Facebook. Таким чином, комплексна 
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стратегія побудови ПБ HR ДК включатиме більшу глибину 

самопрезентації HR ДК, що в свою чергу сприяло би:  

а) відокремленню такого ПБ від інших;  

б) забезпеченню лояльності до ПБ, а також впізнаваності 

цього бренду.  

Відтак, для ПБ HR ДК сьогодні необхідним є не лише 

продукування інформація стосовно тих чи інших професійних 

досягнень HR ДК, але й:  

а) особливий спосіб подачі інформаційного продукту;  

б) доповнення такої інформації новинами особистого життя 

HR ДК (в Instagram та/або у Facebook), які окреслюють об’єктивні 

факти практичної дійсності, що вплинули (впливають) на цінності 

та бачення світу відповідного HR ДК.  

Так, слід наголосити, що саме завдяки особистісній 

відкритості HR ДК вдається попередньо опрацювати та зменшити 

рівень негативу або ж супротиву в користувача щодо необхідності 

підписатись та врешті стати прихильником його ПБ, споживання 

інформації, котру культивує відповідний ПБ тощо;  

4) метод оптимального (гармонійного) поєднання ІОК. 

Відповідний метод полягає в тому, що HR ДК повинен осмисленим 

чином підходити до обрання ІОК, за допомогою якого він буде 

транслювати інформацію, враховуючи при цьому також те, які ІОК 

вже ним використовуються та з якою саме метою. 

Підводячи підсумок викладеному, можемо дійти думки, що 

компанії, які бажають мати високий рівень трудового потенціалу, 

спонукають найнятих працівників (особливо топ-менеджерів) до 

створення та розвитку власних ПБ, адже:  

1) це опосередковує збільшення ЦА бренду компанії;  

2) процес створення ПБ безпосереднім чином позначається на 

стані економічної безпеки компанії, в якій працює топ-менеджер, що 

створює ПБ, а також на відповідній безпеці інших суб’єктів ринку, 

що є особливо актуальним питанням в умовах дії воєнного стану.  

Враховуючи вказане зазначимо, що в умовах триваючої з 

2014 року Російсько-Української війни, що негативним чином 

позначається на психофізіологічному стані, інформаційній безпеці 

багатьох членів суспільства, а також на інвестиційному кліматі 

держави (відповідно, й на економічній безпеці держави, суб’єктів 

економічної діяльності та ін.), HR ДК в силу своєї компетенції може 

проявити себе не лише в якості лідера (менеджера) у відповідній 

компанії, в котрій він працевлаштований, але й також в якості 
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соціально відповідального лідера думок, фактична об’єктивація в 

соціокомунікативному просторі (шляхом побудови ПБ) якого може 

сприяти пришвидшенню перемоги України у війні. Однак повною 

мірою впоратися із цим завданням HR ДК зможе тоді, якщо він в 

процесі створення свого бренду буде належним чином комплексно 

використовувати сучасні ІОК, що сприяє не лише популяризації 

відповідного ПБ, але й також максимальному поширенню 

цінностей, які закладаються в бренді та екстраполюються на ЦА. 

Вказане пояснюється тим фактом, що побудова ПБ HR ДК в 

сучасних умовах буття українського суспільства (особливо в умовах 

Російсько-Української війни) може відігравати конструктивну 

соціально відповідальну роль, не обмежуючись лише бажаннями 

відповідного HR-фахівця закріпити свої лідируючи позиції на ринку 

праці. За сучасних умов побудова та подальше просування ПБ HR 

ДК шляхом ефективного використання різноманітних ІОК 

безпосереднім чином обумовлює інформаційно-просвітницької 

процес, спрямований на ЦА (працівників, потенційних працівників 

компанії, інших працездатних громадян; роботодавця, потенційних 

роботодавців), який сприяє збільшенню соціальної 

відповідальності, рівню правосвідомості, доброчесності й 

добросовісності аудиторії. Тобто, лідерський потенціал HR ДК в 

сукупності з його професійними якостями наразі може сприяти 

інформаційній, а також соціальній безпеці Українського народу, що 

є надзвичайно актуальним питанням в умовах триваючої війни. З 

іншого боку, побудова ПБ HR ДК на сьогоднішній день сприяє 

конкуренції серед директорів з персоналу (не лише в Україні, але й 

в глобалізованому світі), наслідком чого є формування ними 

найкращої практики управління персоналом, про результати якої (з 

метою побудови ПБ) вони можуть повідомляти на веб-платформах, 

поширюючи знання про найбільш повне, ефективне та раціональне 

здійснення кадрового забезпечення компанії.  

 
Джерела 

1. Войнаренко С. М. Інноваційні маркетингові технології як напрям підвищення ефективності 

комунікацій. Економіка: реалії часу. 2013. № 5(10). – С. 70-75. 

2. Знаменська М. А., Слабкий Г. О. Концептуальна модель комунікацій в охороні здоров’я. ScienceRise. 

2015. Т. 7, № 4(12). – С. 59-62. doi:10.15587/2313-8416.2015.47312. 

3. Михайлова Ю. О. Організація ефективної комунікації як ключового елементу підвищення авторитету 

працівників міліції (поліції) та налагодження взаємодії з населенням. Форум права. 2015. № 1. – 

С. 178-181. 

4. Ревенок В. І. Елементи організації ефективних інтернет-комунікацій в галузі охорони здоров’я. Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 4, Т. 1. – С. 166-169. 

5. Сакалюк О. О. Організація ефективної комунікації в сучасних закладах освіти. Наука і освіта. 2014. № 

6. – С. 197-200.  



39 
 

6. Слабкий Г. О., Знаменська М. А. Інформатизація закладів охорони здоров’я як основа ефективних 

комунікацій в системі охорони здоров’я. Медична інформатика та інженерія. 2015. № 2. – С. 85-89. 

7. Ткач Л. М., Ходаковська А. Ю. Особливості та ефективність комунікації у сфері паблік рилейшнз. 

Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 травня 2016 р.) / за ред. М. В. Макарової. Полтава: ПУЕТ, 2016. – 

С. 54-58. 

8. Стратюк В. Р. Тренди в комунікації компанії з аудиторією за допомогою соціальних мереж. 

Соціально-гуманітарний вісник. 2020. Вип. 35. – С. 44-49. 

9. Литвин Ю. О. Структуризація аудиторії мас-медіа в системі політичної комунікації. Соціально-

економічні проблеми і держава. 2011. Вип. 2(5). [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу: https://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11lyospk.pdf  

10. Мехед Д. Б. Інформаційна безпека соціальних мережах. Методи поширення інформації в соціальних 

мережах. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. 

2015. Вип. 2(30). – С. 14-18. 

 

Панасюк Марія Олександрівна 

Національний університет «Острозька академія» 

 

1.6. Естетизація війни: неолібералізм,  

нарцисизм, діджиталізація 

 

Метою статті є ґрунтовне та ілюстративне дослідження 

потрапляння перебігу подій російсько-української війни у 

неоліберальний соціокультурний контекст вестернізованого світу як 

об’єкту естетизації та проєкції егоцентризму. 

Постановка проблеми: війна в неоліберальну епоху 

нарцисичної маніфестації его у Web 2.0. 24 лютого, вочевидь, коли 

звістка про російське вторгнення на територію України вже встигла 

облетіти англомовний сегмент Інтернету, американська акторка, 

чий пік слави припав на популярний десятиріччя тому серіал про 

«золоту молодь», опублікувала у соціальній мережі Твіттер вірш-

звернення до президента Російської Федерації: «Любий президенте 

Володимире Путін» [37]. Зокрема, у відеозаписі йдеться про 

материнські почуття, які поетеса відчуває до Путіна: «Мені так 

шкода, що я не була вашою матір’ю. Якби я була вашою матір’ю, ви 

були б так люблені. <…> Я знаю, якби я була вашою матір’ю, це 

було б початком усвідомлення того, якою могутньою світлою 

істотою ви могли б бути. Я не можу повірити, що я народилася 

занадто пізно, в іншому місці [для того, щоб стати вашою 

(Володимира Путіна) матір’ю – М. П.]» [37]. 

Найправдоподібнішим поясненням появи у мережі вірша є 

бажання звернути на себе увагу, користуючись нагодою і 

відчуваючи абсолютну безкарність – коли твій «співбесідник» є 

віртуальною фігурою у межах твоєї власної уяви, а тому не дасть 

жодного, тим паче – негативного, зворотного зв’язку; натомість є 
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перспектива отримати схвальні відгуки від прихильної до тебе 

аудиторії. В. Сторр у своїй книзі «Селфі» пише про «нове полум’я 

інтернет-епохи» [16]: новий інтернет, Web 2.0, був підкріплений 

сфокусованою на его технологією, неоліберальним індивідуалізмом 

і значною часткою нарцисизму. Інтернет повинен був відновити 

силу «я». Він мав стати свого роду глобальною груповою онлайн-

зустріччю, з его як валютою і золотим стандартом у вигляді 

особистої відкритості та автентичності. Але разом із цим інтернету 

також потрібно було проникнути і в темні печери підсвідомості, 

пов'язані з потужними первісними інстинктами, такими як боротьба 

за статус та репутацію, моральне обурення та племінне покарання. 

Авторка вірша підіймає на яв власний нарцисизм, не 

відмовляючи собі у підсвідомих пориваннях говорити про 

материнство; достоту так, як формулював теорію нарцисичної 

прив’язаності вже З. Фрейд – через первинний взаємозв’язок з 

матір’ю і його ймовірні патологічні прояви [17]. М. Балінт 

стверджує про неможливість нарцисичних особистостей існувати 

автономно [2]. Сюди ж відноситься неприкута увага ЗМІ та 

підписників.До флешмобу демонстрування власної принесеної 

жертви в умовах потерпання України від російської збройної агресії 

приєдналася американська телеведуча. На розмірковування 

співбесідниці про те, що: «Йдеться про п’ять мільйонів 

переселенців, що розбиває серце, коли чуєш про те, що може 

трапитися» [30], – вона зреагувала турботами про власні вакації 

через – буквально – «це»: «Я злякана тим, що може трапитися у 

Західній Європі також. Ти знаєш, ти плануєш поїздку, ти хочеш 

поїхати туди. Я хотіла поїхати до Італії протягом чотирьох років. Я 

нездатна була це зробити через, ох, пандемію, і зараз… це. Це як: 

‘хтозна, що там може трапитися’» [30].  

Дж. Твендж послуговується терміном «покоління Я»/«Я-

генерація» для опису того, що дослідниця характеризує як «епідемію 

нарцисизму» [42]: було виявлено, що нарцисичні риси особистості 

зростали так само швидко, як і ожиріння, з 1980-х років до 

теперішнього часу, причому зміна у жінок була особливо помітною. 

З початку цього століття показники зростали швидше [44]. Навіть 

окрім пошуку слави, переконує Твендж, нарцисизм є значним 

фактором ризику агресивної та насильницької поведінки. У культурі 

самолюбування здається парадоксальним, що нарцис, який, врешті-

решт, неабияк захоплюється собою, завдав би болю комусь іншому. 

Однак нарциси агресивні саме тому, що дуже люблять себе і 
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вважають, що їхні потреби мають пріоритет. Їм не вистачає співчуття 

до болю інших людей, і вони часто нападають, коли відчувають, що 

не отримують належної поваги, і вони відчувають, що заслуговують 

багато чого, тому що вони, на власну думку, кращі за всіх інших [42]. 

Одне з американських видань випустило статтю з кричущою 

назвою: «Війна у війні» [28], підігруючи культурі зацикленості на 

собі, де Україна проголошується нетолерантною країною з 

дискримінаційними законами. Йдеться про складний емоційний 

стан людини, яка не змогла перетнути кордон з чоловічими 

документами через оголошений в Україні воєнний стан, коли 

перевага віддається евакуації жінок та дітей. Правозахисна 

організація, спрямована на допомогу людям, що потерпають від 

гендерної дисфорії, виступила із заявою: «Світова спільнота має 

знати, що для України права людини – понад усе. Ситуація з 

дотриманням прав ЛГБТ+ в Україні наразі не ідеальна, проте 

підтримка прав висока, на відміну від країни-агресорки, яка 

заперечує права людини як такі» [4]. 

Країна в смартфоні. Чорне дзеркало усього розвиненого 

світу: глорифікація, сакралізація, парарелігійність. Голова 

Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний: 

«Україна виграла в інформаційній війні... Ми зайняли «стратегічні 

висоти» в інформаційній війні, але треба продовжувати та 

працювати, поки не буде перемоги у війні загалом» [19]. Друга 

перемога на дипломатичному фронті – це зміна ставлення до 

України та українців, третя – підірвана основа російської воєнної 

машини – російська економіка – за допомогою санкцій. Колишній 

перший заступник директора Федерального агентства урядового 

зв’язку та інформації Росії В. Маркоменко запропонував 

визначення інформаційної війни як комплекс заходів і операцій, що 

завжди відбувається у період конфліктних ситуацій, в межах яких 

інформація постає водночас зброєю, ресурсом і метою [9]. 

Г. Поцепцов акцентує іміджеву складову інформаційної 

війни: «Війна на рівні іміджів становить особливий інтерес з таких 

двох причин: 

а) імідж сильно спирається на існуючі в людині стереотипні 

уявлення про ситуацію, тому він [імідж – М. П.] так легко 

сприймається аудиторією; 

б) імідж реально формулюється у непрямому вигляді, тому 

повідомлення на цьому рівні важко спростовувати раціональним 

способом. 
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Імідж є символічним корелятом об'єкта, але має особливу 

силу, оскільки ми живемо у реальному світі, а й у світі 

символічному. Але цей символічний вимір має цілком реальне 

матеріальне наповнення» [13]. 

Світову спільноту підкорив Президент України 

Володимир Зеленський, на самому початку війни відхиливши 

пропозицію США евакуювати його з Києва: «Боротьба тут. Мені 

потрібні боєприпаси, а не таксі» [26]. Звідтоді образ незламного 

очільника держави, яка потерпає від навали сильнішого 

супротивника з ядерним арсеналом, почав невпинно героїзуватися у 

світовій пресі. Зокрема, возвеличується етнічне походження 

українського президента: «Зеленський подарував світу єврейського 

героя: він нагадує про те, як євреї Східної та Центральної Європи 

подолали свій статус вічних аутсайдерів» [24]. Називають його 

національним героєм [34], порівнюючи спротив російській окупації 

Володимира Зеленського з політичною фігурою В. Черчилля [23].  

В. Зеленський поступово трансформується у центральну 

фігуру новітнього українського політичного міфу – культурного 

героя. За О. Лосєвим: «Міф є особистісною формою, і особистість є 

міфом» [8]. Європейські політики закликають висунути 

Володимира Зеленського на здобуття Нобелівської премії миру [33]. 

У той час, як світлини та цитати українського Президента 

розміщують на передовицях шанованих світових видань на кшталт 

TIME, VanityFair, TheNewYorker тощо, за Володимиром Путіним у 

цій конотації стійко закріплюється образ антигероя – 

карикатурного, зневаженого, переможеного. 

Коли світ стає свідком того, що відбувається з Україною, 

американців запитали, що б вони зробили, якби опинилися в такому 

ж становищі, як українці зараз: залишитися і воювати чи покинути 

країну? Більшість (55%) стверджують, що залишилися б воювати, а 

38% заявили, що покинуть країну. 68% республіканців і 57% 

незалежних кажуть, що вони залишилися б і боролися, тоді як 52% 

демократів стверджують, що покинуть країну [43]. 

На якомусь етапі американським суспільством заволоділи 

егоїстичні почуття і – подекуди – заздрість до єдності та 

мобілізованості українського суспільства, що не залишилося 

непоміченим їхніми ж співвітчизниками: «Зеленський – 

український патріот. Він не американський патріот і не повинен 

ним бути. Він не зобов'язаний діяти в інтересах Америки. Ті, хто 

справа [на політичному спектрі – М. П.], називають його нечесним 
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або корумпованим за це, виходять із абсурдного нарцисичного 

погляду, що він зобов’язаний бути нам вірним» [32]. Укотре 

Україна занадто добре дає собі ради і цього разу повинна допомогти 

Америці «знову стати великою».  

Також Україна слугує мантрою самовиправдання для 

політиків, які воліють не відповідати на незручні запитання 

журналістів. Так, Ненсі Пелосі спробувала присоромити журналіста, 

який неодноразово запитував її про ситуацію з Covid-19: «З усіма 

людьми, які гинуть в Україні?» [40]. Не хотілося б ставати для 

американського політикуму «дітьми у Африці, які голодують», з 

якими можна порівнювати будь-яку міру страждань як з 

абсолютом.У цій ситуації політик продемонструвала проблему, 

описану К. Домбек у книзі «Егоїзм інших – есе про страх перед 

нарцисизмом», суть якої випливає вже із самої назви: «Нарцисизм є 

улюбленим діагнозом для політичних лідерів будь-якої партії, яка 

протистоїть чиїйсь власній» [29]. Домбек спеціалізується на 

дослідженні нарцисичних проявів саме у політиків, і вищезгадана 

Ненсі Пелосі, як не дивно, фігурує у списку тих, кого найчастіше 

підозрюють у злоякісному егоцентризмі.  

Н. Хомський уклав список, що складається з 10 способів 

маніпулювання людьми завдяки медіа. Його упевнено очолює 

стратегія відволікання уваги, що полягає в тому, аби відвернути 

увагу громадськості від важливих питань і змін, які визначаються 

політичною та економічною елітою та запобігання інтересу 

суспільства до знань у складних галузях: збереження уваги 

громадськості відволікається від реальних соціальних проблем, на 

користь захоплення справами неважливими. Нехай громадськість 

буде зайнятою, не матиме часу на роздуми, «повернеться до ферми 

та інших тварин» [27]. Тобто Україна стає «картинкою в 

телевізорі», на яку можна відволікти гіперактивне суспільство, яке, 

якщо не зайняти його «іграшкою», задаватиме незручні питання. 

Високу «кінематографічну» якість українського «сюжету», 

що виконує дозвільну функцію для усіх охочих, не в останню чергу 

приписують акторському досвіду Володимира Зеленського, який 

знаходиться у епіцентрі подій. Західні глядачі мають доступ до 

перегляду серіалу про «Слугу народу» завдяки «Нетфліксу» [38], 

тому, фактично, для них одне кіно може завиграшки перетікати в 

інше, або новий сезон уже відомого серіалу. Позаяк завдяки 

проникненню політичного меседжу в культурний – 
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кінематографічний – простір самі українці були «призвичаєні» до 

виконавця президентської ролі.  

Г. Почепцов пише про успішні кампанії, які естетизують свій 

об'єкт, щоб він був привабливим для двох сторін, тільки з різними 

знаками (+/-) для атакуючої та оборонної [14] та наводить слова 

В. Беньяміна про естетизацію війни: «Усі зусилля з естетизації 

політики досягають найвищого ступеня в одній точці. І цією точкою 

є війна. Війна, та тільки війна дає можливість спрямовувати до 

єдиної мети масові рухи найбільшого масштабу при збереженні 

існуючих майнових відносин. Так виглядає ситуація з точки зору 

політики. З погляду техніки її можна охарактеризувати так: тільки 

війна дозволяє мобілізувати всі технічні засоби сучасності за 

збереження майнових відносин» [3]. 

Але дещо непокоїть «фанатська» творчість, яка підоспіла 

мірою перебігу російської військової агресії проти України: 

«Нарешті ми маємо президента, якого всі люблять, та який має 

рейтинг підтримки до небес. Це президент України. Та все ж» [36] – 

спробував бути дотепним американський телеведучий. Ключове 

слово тут – до «небес».Лідер ірландського рок-гурту U2 Боно 

написав на честь України вірш, на який користувачі інтернету вже 

встигли начепити ярлик «найгіршого вірша з коли-небудь 

написаних» [22]. Завірусилася ця поезія опісля того, як її прочитала 

до Дня Святого Патріка згадувана вище НенсіПелосі. У вірші, 

зокрема, йдеться про те, що від «психа в цій людській родині» [25] 

людство врятує Президент України: «Святого Патріка тепер звуть 

Зеленський» [25]; «О, Святий Патрік – він вигнав змій своїми 

молитвами» [25]. Така канонізація Володимира Зеленського 

сакралізує його як обраного чи месію, у той час як він просто 

робить те, що мав би робити кожен очільник держави у 

найскрутніший для неї (держави) час.  

Л. Андреєва у монографії «Сакралізація влади у історії 

християнської цивілізації» [1] вказує, що під сакральною владою 

мається на увазі така влада, яка легітимізується шляхом апеляції до 

надприродних сил. Авторитет останніх переноситься на людей або 

цілі громадянські інститути, які мають вищу владу як носії 

сакрального авторитету. Вона наводить слова М. Еліаде: «У факті, 

неминуче обумовленому історичним моментом і культурним 

стилем епохи, [необхідно розглянути] екзистенційну ситуацію, в 

силу якої цей факт став можливим» [6]. 
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Американський музикант і філантроп Дж. Ондрасік випустив 

відео під назвою «Чи може одна людина врятувати світ?» [39] і 

прокоментував його: «Як і багато хто з вас, я натхненний і 

вражений президентом Зеленським, його дружиною Оленою та 

українським народом. Їхня мужність і рішучість перед лицем 

російського натиску дають надію і силу духу всім волелюбним 

людям. У Зеленському я відчуваю, що ми спостерігаємо сучасного 

Вінстона Черчилля. Це може змусити вас запитати себе: ‘Чи може 

одна людина врятувати світ?’» [39]. У ролику використовуються 

слова: «комедіант», «супермен», «українець», «славетний правнук 

Голокосту», «благословенна людина», «єдине полум'я горить 

вночі», «диявол коле їм груди», «обіймами підняти пригноблених» 

[39]. На парарелігійність культу, розгорнутого довкола Президента 

України, звернули увагу в коментарях, зауваживши: «Одна людина 

врятувала світ понад 2000 років тому. Його звали Ісус Христос!» 

[39]. 

Кодування ліберального «русского мира». Російські ліберали 

носять «триколор на передпліччі» і досі можуть називатися лібералами, 

а не ідейними російськими націоналістами. Російські академіки, 

пишучи колонки для рубрики з промовистою назвою «Думка», 

демонструють дивний патерн – «думка» виникла не абиколи, а саме 

зараз, коли настала черга відбілювати репутацію колег. Наприклад, 

завдяки допису: «Чи російські вчені неліберальні?» [41]. Підзаголовок 

закликає читача до «людяності» та «гуманності» по відношенню до 

посіпак зловорожого наміру Володимира Путіна вторгнутися на 

територію суверенної держави: «Розірвання зв’язків з російськими 

університетами призведе до протилежного плану та зміцнить 

ізоляціоністських прихильників Путіна» [41]. 

У інтернеті почали з’являтися розлогі дописи від «не-

ображених» росіян під загальною егідою «Я росіянин, мені не 

соромно»: «З 24 лютого не лише Росія, а й увесь світ вступив у нову 

реальність, коли звичний нам світ звалився на наших очах. Але для 

росіян цей день особливий, бо відразу вони стали світовими 

вигнанцями завдяки одному дідові на троні. По всьому 

цивілізованому світу відразу прокотилася хвиля ненависті до 

росіян. Так, наприклад, професор Стенфорда, Майкл Макфол, ще за 

два дні до початку конфлікту обурювався з приводу відсутності 

реакції у росіян на можливу війну. Ця людина є колишнім послом і 

уявила себе експертом, і, повірте, таких людей у західному 

суспільстві більшість. Якоюсь мірою я ненавиджу Захід» [21]. 
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Росіяни прагнуть відмовитися від того, що вони називають 

«колективною відповідальністю», натомість не визнаючи за собою 

того, що Е. Фромм охарактеризував би як «суспільний 

нарцисизм» [18]. Суспільство, що не має засобів забезпечення 

більшості або значної частини своїх членів, якщо воно не хоче 

викликати серед них невдоволення, має сприяти досягненню цими 

людьми задоволення нарцисизму злоякісного типу. Для людей, 

бідних у економічному та культурному відношенні, нарцисична 

гордість приналежності до групи є єдиним і найчастіше дуже дієвим 

джерелом задоволення. Ця обділена спільнота, без обґрунтованої 

надії на зміну своєї ситуації, знає лише одне задоволення: непомірно 

роздуте уявлення про саму себе як про найвизначнішу групу в світі, 

яка відчуває свою перевагу над іншими расовими групами, які 

вважаються неповноцінними. Член подібної групи відчуває 

приблизно таке: «Навіть якщо я бідний і неосвічений, все ж таки я 

являю собою щось важливе, оскільки я належу до найпрекраснішої 

групи у світі: «Я – білий». Або: «Я – арієць» [18]. Або: «Я – 

росіянин». Мережею шириться вірш з незавуальованим виразом: «Я 

– росіянин, а ти – ніхто» [5]. 

Декларуючи цю чітку позицію: «ви – або такі ж росіяни, як і 

ми, або – ніхто», ідеологи єдиного «русского мира 2.0», без Путіна, 

але все ж «русского мира», наполягають: «Росія напала на Україну. 

Але чомусь при цьому Росія бомбардує та знищує ті міста в Україні, 

де більшість жителів за національністю росіяни та розмовляють 

російською мовою. <…> Є Кремль, є рашисти, є байдужі росіяни – 

це ті, хто активно потурає або мовчазною байдужістю підтримує 

агресію та війну. Але є і росіяни, громадяни Росії, російськомовні за 

кордоном, які протидіють агресії та допомагають Україні. Так 

сталося, так розділилася російськомовна популяція. Кремль це не 

вся Росія. І далеко не всі росіяни – рашисти» [10]. 

Симпатики «скривджених» росіян забувають про парадокс 

толерантності, уведений К. Поппером у праці «Відкрите суспільство 

та його вороги» [12]. С. Жижек лаконічно формулює його як: «У 

цьому полягає парадокс толерантності у чистому вигляді: наскільки 

далеко має заходити терпимість до нетерпимості іншого?» [7]. 

Романтичною, але далекою від реальності здається агоністична 

модель ліберально-демократичних суспільств, з пошуком 

компромісів, вислуховуванням усіх сторін і воюванням суто 

лінгвістичним, у межах «мовних ігор». Ш. Муфф виявилася 

неправою і окрім «агоністичного плюралізму» [11], у якому «вони» – 
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не вороги, а «суперники», з якими ми граємо в настільні ігри і п’ємо 

чай, чемно не погоджуючись у риториці, є справжні «вороги» з 

політичної теорії критикованого Муфф К. Шмітта [20], які прагнуть 

твого фізичного знищення з лиця Землі. 

Росіяни невдоволені, що українцям не до вподоби зрежисовані 

перформанси з ватманом від пропагандисток з прокремлівського 

телебачення [15] і відчувають себе безпорадними, коли висміюються 

їхні плакати з езоповою мовою: «*** *****», продиктованою 

страхом вийти на площу із закликом до припинення війни та 

потрапити в автозак за участь у несанкціонованому мітингу та за 

розходження з офіційною політичною лінією владного режиму. Не 

соромлячись, свої «переживання» росіяни порівнюють з рівнем 

ісламофобії, з яким зіткнулися мусульмани після терористичної атаки 

9/11, та расистськими злочинами ненависті проти азійців після 

поширення світом епідемії Covid-19 [31]. Дидактично 

настановляється: «це війна Кремля, а не росіян»; «культурна реакція 

морально невиправдана»; «це дискримінаційно та прокладає шлях 

для расизму» [35]. 

Висновки. Наратив про повномасштабне військове вторгнення 

Російської Федерації на територію незалежної держави – України – 

неминуче потрапив до новинної стрічки людей, які звикли до 

ліберальної демократії, як до чи не єдино можливого формату 

державного устрою, а тому уявлення про війну мають як про щось 

далеке, архаїчне – історичний пережиток і вже точно як щось, не 

притаманне цивілізованому суспільству. Переживаючи не знаний 

досі сплеск культури індивідуалізму, внутрішні конфлікти, пов’язані 

з хисткістю самопозиціонування на стрімко зростаючих медійних 

ресурсах Інтернет-платформ з неабиякими вибагливими 

очікуваннями підписників, контент-кріейтори потрапляють в 

порочне коло обсесії – егоцентризму та нарцисизму.  

Аби проникнути у їхнє інформаційне поле – не кажучи вже про 

оборонені стіною беземоційності серця – події зобов’язані бути 

екстраординарними. Саме таким вимогам задовільняє епічна сага 

оборонної кампанії України у відсічі експансіоністським 

устремлінням президента Російської Федерації Володимира Путіна. 

Гібридний фронт передбачає медійну репрезентацію. Україна 

очолила власну інформаційну стратегію, запропонувавши 

самозакоханим спостерігачам можливість власного вкладу – 

дописом, віршом, піснею тощо та наперед естетизуючи декоративне 

обрамлення медіаперформансу антагоністично: 
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Володимир Зеленський – культурний герой, Володимир Путін – 

антигерой. Однак розмах, якого набула «піар-акція» України у 

ліберально-демократичному світі, перевершив усі сподівання, і 

українська франшиза перетворилася на найзатребуваніший – 

кінематографічний, серіальний за своєю природою – інформаційний 

продукт, який привніс у позірно секуляризоване суспільство нові, 

призабуті смисли. Болюче невпевнене в собі, західне суспільство 

стало «фанатською базою» України, відвиклою від рішучих дій від 

першої особи, а тому захоплене і вражене боротьбою українського 

народу за своє фізичне виживання та маркер самоідентифікації.  

Назагал Україна з географічного топосу перетворилася на 

локус контролю її мережевих «фоловерів»: оминувши межі 

профанного, національний спротив став сакральним, набувши риси 

парарелігійного культу і на його честь почали промовлятися схожі 

за змістом на християнські молитви. Ці творчі акти не здатні 

припинити збройну агресію, але дають психоемоційне 

самозаспокоєння іноземним спостерігачам. Звісно, дещо 

ідеалізована репутація України не пройшла повз увагу росіян, які 

вирішили стати «сакральними жертвами» на цій війні як 

скривджений, безправний та дегуманізований народ, що потерпає за 

«гріхи» керівництва держави, яке вони «не обирали». 
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1.7. Формування цифрової компетентності майбутніх інженерів 

під час розв’язування фізичних задач 

 

Актуальність дослідження. Основною задачею професійної 

підготовки майбутніх інженерів є формування їхньої професійної 

компетентності, одним із показників якої є рівень 

сформованостівміння використовувати цифрові технології для 

підтримки творчості, соціальної інтеграції, співпраці з іншими 

людьми [1]. Інформаційне суспільство висуває новівимоги до якості 

підготовки інженерів, акцентуючиувагу на вміннях орієнтуватися в 

постійно зростаючому потоціінформації, здатності до творчогоі 

критичного мислення, готовності доінноваційної діяльності, 

володіння сучасними засобами програмного забезпечення для 

розв’язання професійних задач. Якісна зміна складу професійних 

вміньвимагає впровадження нових ефективних засобів їх 

формування в системупрофесійної підготовки. Формування 

професійних вміньє комплексним процесом і охоплює не лише 

предмети професійної підготовки, алей дисципліни циклу загальної 

підготовки, однією з яких єзагальний курс фізики. Вивчення курсу 

фізики ще зі шкільних років викликає у здобувачів освіти деякі 

складності, пов’язані безпосередньо з розв’язуванням графічних 

задач. Вирішити дану проблему допомагаєвикористання 

середовища математичних пакетів. Використання даних програм у 

загальному курсі фізики дозволяє більш наглядно і доступно 

представитиначальний матеріал, надає можливість 

продемонструвати явища чи процес, візуалізувати розв’язання 

задачі, тобто більше орієнтувати студентів на формування 

практичних вмінь, навичок та мотивації. 

Зазвичай для розв’язування фізичних задач використовують 

такі програмні пакети як Mathcad, Matlab, Scilab, Maple, електронні 

таблиці Microsoft Excel тощо [2-5]. Раніше нами повідомлялось про 

використання деяких з них при розв’язування прикладних задач в 

курсі фізики [6-8]. Продовжуючи вести дослідження в цьому 

напрямі, ми пропонуємо активізувати пізнавальну діяльність 

здобувачів вищої освіти через використання вищезазначених 
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програм, створюючи при цьомуумови для формування цифрової 

компетентності майбутніх інженерів під час розв’язування фізичних 

задач. Такий підхід дозволитьвивчення курсу фізики зробити більш 

мобільним, адаптованим довимог сучасного суспільства, давши 

можливість студентам використовувати комп’ютерні технології для 

всебічного розвитку інтелекту, оволодіти способами отримання 

інформації для розв’язування навчальних, а в подальшому 

виробничих задач, отримавши навички, які допоможуть 

продовжувати освіту протягом життя. 

Необхідність даного напряму досліджень також пов’язана 

зприскореним розвитком інформаційних систем і необхідністю 

відповідності сучасної дидактики вищої школи рівню розвитку 

інформаційних освітніх технологій і технічних можливостей. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання формування цифрової 

компетентності майбутніх інженерів були розглянуті в працях 

О. Трифонової [9], М. Садового [10], Л. Гаврілова [11] таінших. 

Цифрова компетентність, згідно роботи [12], передбачає вміння 

працювати із цифровими носіями та впевнено використовувати 

інформаційні технології. У роботі [13] зазначено, що «цифрова 

компетентність – це впевнене, критичне і відповідальне 

використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, 

професійної діяльності та участі у житті суспільства». Деякі питання 

використання інформаційних технологій при розв’язуванні фізичних 

задач освітлено в роботах В. Заболотного [14], Т. Гордієнко [15], 

Ю. Галатюка [16], С. Хазіної [17] та ін. Однак проведений 

теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що питання 

формування цифрової компетентності майбутніх інженерів при 

розв’язування задач у загальному курсі фізики розглядалися не в 

повній мірі. Зазвичай розглядаються або теми пов’язані з 

формуванням професійної компетентності, або підготовка здобувачів 

вищої освіти інженерних спеціальностей до професійної діяльності 

засобами інформаційних технологій.  

Метою дослідження є розкриття можливості формування 

цифрової компетентності майбутніх інженерів під час розв’язування 

задач у загальному курсі фізики із застосуванням пакету Matlabі 

табличного процесора MS Excel. 

Виклад основного матеріалу. Під інформаційною 

компетентністю розуміють не лише володіння інформаційними 

технологіями, але й уміння працювати зусіма видами інформації. Як 

було зазначено вище, одним з напрямів формування цифрової 
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компетентності майбутнього інженера є вільне володіння сучасними 

апаратними засобами, програмним забезпеченням увідповідній 

предметній області. Зіншого боку, використання професійно-

орієнтованих методів навчання, основаних на сучасному вирішенні 

задач івизначені різноманітних способів їхнього розв’язку в 

залежності від конкретних умов, сприяє формуванню професійної 

компетентності висококваліфікованих фахівців. Використання 

інформаційних систем при розв’язуванні задач призводитьдо 

розширення традиційної освітньої парадигми, додаючи до неї 

важливий ланку – середовище інформаційних технологій. 

Метою запропонованого підходу є формування у майбутніх 

інженерів навичок, які дозволять їм ефективно розвивати і 

удосконалювати використання інформаційних технологій як в 

навчальному процесі, так і вмайбутній професії. 

Аналіз освітнього процесу показав, що для ефективного 

процесу формування професійної компетентності інженерів у 

загальному курсі фізики необхідно враховувати наступні принципи: 

• навчання має бути професійно спрямованим, завдання 

повинні мати практичнута прикладну складову, тобто відповідати і 

відображати питання майбутньої професії; 

• уматеріалі, що вивчається,має бути передбачений зв'язок 

міждисциплінами циклу, а також врахований міжпредметний 

зв'язок дисциплін циклу загальної та професійної підготовки; 

• навчання має бути системним, а програмне забезпечення 

сучасним; 

• знання, отримані під час аудиторних занять, повинні бути 

закріплені в процесі розв’язування позааудиторних самостійних 

робіт.  

У ході проведення дослідження встановлено, що пакет 

візуального програмування Simscape системи MatLab та табличний 

процесор MS Excel можуть бути в повній мірі використані в 

загальному курсі фізики, дозволяючи розв’язувати різного рівня 

складності прикладні задачі. 

Пакет MatLab є потужним операційним середовищем для 

виконання інженерних розрахунків, яке вирізняється наявністю 

пакета візуального програмування Simscape [18]. Simscape дозволяє 

швидко створювати моделі фізичних компонентів на основі 

фізичних зєднань, які напряму інтегруються з блок-схемами та 

іншими парадигмами моделювання [19]. До того ж продукти 
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Simscape надають можливість використовувати більш складні 

компоненти і можливості аналізу, змінні та вирази MatLab. 

Табличний процесор Microsoft Office Excel є більш 

доступним, простим у використанні і потужним програмним 

засобом [7]. MS Excel дозволяє працювати з трьохвимірними 

таблицями, зовнішніми базами даних; використовувати велику 

кількість вбудованих функцій, що дозволяють виконувати 

математичні, статистичні та інші розрахунки; розв’язувати нелінійні 

рівняння й оптимізувати задачі ітераційними методами; 

використовувати мови програмування для реалізації нестандартних 

функцій тощо. 

Разом з тим обидва пакети дають можливість представляти 

розв’язки задач у вигляді графіків, діаграм, схем за допомогою 

вбудованих графічних редакторів для кращого аналізу отриманих 

результатів. У той же час, використання даних застосунків не 

вимагає написання об’ємних програм, дозволяє швидко виконувати 

складну рутину роботу з розрахунку кількісних характеристик 

об'єкта [20]. Розв’язання задач за допомогою MatLab та MS Excel 

вимагає міцної системи міждисциплінарних теоретичних знань із 

фізики, вищої математики, інформатики, а також володіння 

здобувачами вищої освіти методами побудови математичних, 

фізичних та комп’ютерних моделей процесів та явищ [18].  

Самостійне опрацювання типових завдань дозволить 

студентам систематизувати, закріпити та поглибити отримані 

знання, а також отримати практичні знання про функціональні 

можливості і налаштування програм, які використовуються. 

Оскільки цифрова компетентність залежить не лише від отриманих 

у процесі навчання знань, умінь та навичок, але і від саморозвитку 

здобувачів освіти, синтезу їх діяльністного та особистого досвіду. 

Наприклад, на першому практичному занятті студентам 

можна запропонувати розв’язати задачу аналітичним методом, а на 

наступному – провести розв’язання даної задачі вже за допомогою 

MatLab та MS Excel відповідно до наступних етапів: 

1) розбір умови задачі, ознайомлення з алгоритмом 

розв'язання задачі в MS Excel та MatLab Simscape; 

2) безпосередній розв’язок задачі, побудова необхідних 

графіків; 

3) порівняння отриманих результатів. 

У результаті впровадження даного підходу вирішується 

кілька дидактичних задач: навчання основним прийомам роботи з 
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програмами Matlabі MS Excel; навчання методиці комп’ютерного та 

математичного моделювання; вивчення і закріплення теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок. Студенти отримують 

необхідний обсяг знань, уміньта навичок, який дозволить їм в 

подальшому обирати правильні стратегіїі самостійно розробляти 

методики і технології використання програмних засобів для 

розв’язування професійних задач. 

Запропоновану методику можна використовувати як в очній, 

так і в заочній формінавчання, а також в освітньому процесі з 

використанням дистанційних технологій. Вона передбачає 

цілеспрямоване самостійне та спільне навчання в групі, яке 

координується і контролюється викладачем. 

Варто відмітити, що подібні завдання можуть охоплювати 

нескінченну кількість напрямів використання MS Excelі MatLab 

Simscapeв системі формування цифрових компетентностей 

майбутніх інженерів. Проведений педагогічний експеримент 

показує, що використання середовищ інформаційних технологій 

професійного призначення Excel та MatLab сприяє підвищенню 

ефективності навчання, за рахунок реалізації принципу 

особистісноорієнтованого підходу, наочності, мотивації, 

забезпечення пізнавальної активностіі самостійності студентів. 

Представлений підхід дозволяє сформувати основі рівні 

цифрової компетентності. Здобувач вищої освіти на 

гносеологічному рівні отримує теоретичні знання про методи 

розв’язування задач, міжпредметні зв’язки, можливості 

професійного самовдосконалення за допомогою цифрових 

технологій тощо. На мотиваційно-ціннісному рівні у нього 

формується потребав освіті та розвитку задля свого вдосконалення 

як майбутнього фахівця. Діяльнісно-технологічний рівень 

виражається в отриманні студентом уміньта навичок застосування 

програм для розв’язування професійних задач, тобто в практичній 

підготовці здобувача освіти до професійної діяльності. 

Результативно-рефлексивний рівень дає можливість провести 

оцінкувласного рівня володіння цифровими технологіями, розвитку 

креативного та логічного мислення, навчити основам самоаналізу та 

самоконтролю. 

Висновки. Таким чином, використання сучасних технологій 

навчання на практичних заняттяху загальному курсі фізики можна 

вважати не лише способом передачі знань, уміньта навичок, але й 

ефективним засобом формування цифрової компетентності 
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студентів. 

Впровадження запропонованого підходу в освітній процес 

показав розширення можливостей учасників освітнього процесу, 

підвищення інтересу до предмету, стимулювання до освоєння 

здобувачами освіти досить серйозних фізичних тем, що призводить 

до інтенсифікації процесу навчання. 
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1.8. Концепції «навчання впродовж життя» та «безперервне 

навчання» в системі навчання дорослих 

 

Коли ми говоримо про навчання дорослих загалом та про 

навчання працівників в контексті управління персоналом 

організації, ми розглядаємо різноманітні методи та моделі, які 

доцільно використовувати. Зокрема, це і модель Колба, і модель 

70:20:10, і цикл Шухарта-Демінга, і таксономія Блума, і багато 

інших моделей. Проте, об’єднувальним чинником для всіх методів є 

те, що навчання розглядається як безперервний процес за 

принципами «навчання протягом життя» (англ. LifeLong Learning). 

Навчання – це про зміни, а зміни – це те, що стимулює до 

навчання. Ці явища є неминучими і взаємозалежними. Зміни 

створюють як виклики і ризики, так і можливості.  

Посилена автоматизація та економічний вплив пандемії 

коронавірусу можуть витіснити приблизно 85 мільйонів робочих 

місць до 2025 року, йдеться у доповіді Всесвітнього економічний 

форуму «FutureofJobs» за жовтень 2020 року. Хоча за цей період, 

ймовірно, буде створено 97 мільйонів нових посад, тих працівників, 

які будуть змушені змінити роботу, потрібно буде навчати, 

перекваліфіковувати та підвищувати їхню кваліфікацію, щоб була 

можливість взяти їх на роботу, йдеться у звіті. Тому поряд з 

навчанням також піднімається питання щодо вміння працівника 

перенавчатися, а іноді це видається складнішим, аніж засвоювати 

певні знання та опановувати певні навики з нуля. 

За версією ЮНЕСКО розвиток освіти дорослих необхідний 

через динаміку соціального та науково-технічного розвитку; зміну 

змісту та характеру трудової та соціальної діяльності людей; 

збільшення вільного часу та можливостей його ефективного 

використання; вимоги ринку праці, основними вимогами яких є 
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підвищення компетенції та навичок професіонала. Залучення 

дорослих до навчання протягом усього життя не лише сприяє 

задоволенню власних потреб, а й забезпечує самореалізацію до 

вільного вибору місця, часу та шляху вдосконалення [1]. 

Ще до пандемії генеральні директори були стурбовані браком 

навичок у працівників. «Одна реальність очевидна: збільшення 

автоматизації, зміни в демографії та нові правила глобального 

ринку значно ускладнять організаціям залучення та збереження 

кваліфікованих кадрів, які їм потрібні, щоб йти в ногу зі швидкістю 

технологічних змін. Їм доведеться нарощувати власну майбутню 

робочу силу», – йдеться у 23-му щорічному глобальному 

опитуванні генеральних директорів PwC, яке опитало 3501 

генерального директора у 83 територіях у вересні та жовтні 

2019 року [4]. Якщо подивитися вищезгаданий звіт Світового 

Економічного Форуму «The Future of Jobs Report 2020», то на перше 

місце серед навичок, необхідних працівникам до 2025 року, поряд зі 

звиклими навичками на кшталт креативності, комплексного 

розв’язання проблем, аналітичного та критичного мислення тощо, 

вперше виходять вміння навчатися та стратегії активного навчання. 

Найпростіше визначення «навчання впродовж життя» можна 

трактувати як розвиток післяформальної освіти; безперервний 

розвиток знань і навичок протягом усього життя. Навчання 

впродовж життя ґрунтується на попередньому навчанні, оскільки 

воно розширює наявні знання та навички кількісно і якісно. 

Провідною для розвитку компетентності безперервного навчання є 

складова життєвої зрілості, яка визначається цілеспрямованістю, 

креативністю, ініціативністю у вирішенні життєвих ситуацій, 

високим рівнем їх реалізації [6]. 

Основною передумовою актуальності цієї концепції є сталість 

змін і швидкість генерування нової інформації. П. Джарвіс 

пропонує детальне визначення для поняття «навчання впродовж 

життя»: «Комбінація процесів протягом усього життя, за 

допомогою яких людина – тіло (генетичні, фізичні та біологічні) та 

розум (знання, навички, ставлення, цінності, емоції, переконання і 

почуття) – переживає соціальні ситуації, сприйнятий зміст яких 

потім трансформується когнітивно, емоційно чи практично (або за 

допомогою будь-якої комбінації) і інтегрується в біографію окремої 

людини, що формує постійно змінювану (більш досвідчену) 

людини» [5]. 
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Хоча стандартизованого визначення «навчання впродовж 

життя» не існує, зазвичай, воно вважається навчанням, яке 

відбувається за межами офіційного освітнього інституту, такого як 

школа, університет або корпоративне навчання. Таким чином, під 

поняттям «навчання впродовж життя» будемо розуміти форму 

самоініціативної освіти, яка орієнтована на цілісний розвиток 

особистості.  

Однак, навчання протягом життя не обов’язково має 

обмежуватися неформальним навчанням. Найкраще це описати як 

добровільне зростання з метою особистої реалізації. Фактори 

досягнення цього можуть бути засобами неформальної чи 

формальної освіти. 

Особистісна реалізація та розвиток стосуються природних 

інтересів, допитливості та мотивації, які спонукають людей 

пізнавати нове. Працівники повинні вміти кидати виклик самі собі, 

щоб отримати нові знання, ідеї та навички.  

Навчання протягом усього життя та безперервне навчання 

часто є термінами, які використовуються як синоніми. Іноді вони 

можуть мати дещо інше значення залежно від контексту. Основною 

відмінністю між цими поняттями є те, що термін «навчання 

протягом усього життя» більше орієнтований на індивідуальний 

рівень, в той час як безперервне навчання також може 

характеризувати діяльність того, хто прагне отримати нові навички 

чи знання, але часто використовується в більш тимчасовому або 

офіційному контексті.  

Прикладом навчання протягом усього життя може бути 

діяльність людини, яка вирішила робити щось нове протягом однієї 

години щодня для отримання нового навику. Це особисте 

зобов’язання щодо самовдосконалення або довготермінового 

вдосконалення. 

Прикладом безперервного навчання може бути проходження 

додаткового навчального курсу для фахового зростання. Це 

офіційне зобов’язання, іноді тимчасове, яке береться для освоєння 

нових навичок [3]. 

У цьому розділі в контексті даної роботи, більше уваги буде 

звернено на безперервне навчання, так як воно стосується 

діяльності особи у організації.  

Способи безперервного навчання можна об’єднати у такі 

групи: формальне навчання, соціальне навчання, самостійне 

навчання. 
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Формальне навчання включає засоби, через які учень може 

отримати нові знання та навички; через навчальні ініціативи, які 

вже були заздалегідь означені, організовані та реалізовані з певною 

навчально метою. До них можна віднести: 

- курси від закладу вищої освіти чи коледжу; 

- навчальні програми всередині організації; 

- зовнішні семінари чи конференції; 

- курси онлайн навчання; 

- масові відкриті онлайн-курси. 

Соціальне навчання включає всі способи, за допомогою яких 

особа, яка навчається, взаємодіє і співпрацює з іншими людьми, 

щоб поглибити знання або отримати нові навички. Може 

відбуватись офіційно і неформально: 

- обговорення та співпраця у соціальних мережах; 

- читання і ведення тематичних блогів, форумів; 

- групове навчання зі співробітниками; 

- система коучингу та наставництва; 

- навчання на робочому місці. 

Ще одним видом є самостійне навчання. Самостійне навчання 

може включати: 

- проведення дослідження, читання тематичної наукової 

літератури; 

- слухання тематичних подкастів або перегляд навчальних 

відео; 

- експериментування. 

Створення сприятливого середовища, яке заохочує 

працівників до безперервного навчання, вимагає прихильності, 

ресурсів і наставництва. Деякі працівники є самомотивованими і 

займатимуться безперервним навчанням у вільний час, однак, 

значна частина ні, – аргументуючи це тим, що не має на це часу чи 

ресурсів. 

Нереально очікувати, що всі працівники в один момент 

займуться самонавчанням, однак, це може стати хорошою 

відправною точкою для створення навчального середовища в 

організації. 

Психологія людини влаштована так, що заохотити її до певної 

діяльності легше, якщо показати певний приклад. В організації, де 

працівники бачитимуть, що керівництво, управлінська ланка є 

залученими і підтримують ініціативу навчання і розвитку, 

пануватиме атмосфера яка, власне, сприятиме навчанню. Важливо є 
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показувати, що зусилля і прогрес працівників є важливим і 

цінується організацією. 

Для того, щоб процес навчання був частиною процесу 

ведення бізнесу і став системним, необхідно створити план, за яким 

воно буде здійснюватись. План може передбачати перелік ресурсів 

чи підтримку, які можуть знадобитися працівникам, або типи 

навчання, які можна запропонувати, наприклад електронне 

навчання чи наставництво [3]. Практична підготовка в системі 

неперервної освіти характеризується певними особливостями, що 

забезпечують її ефективність. Це: удосконалення програм 

практичної підготовки та перепідготовки відповідно до соціально-

економічних вимог та вимог ринку праці; залучення дорослих учнів 

до формування змісту практичного навчання; високий рівень 

матеріально-технічного та навчального забезпечення навчального 

процесу; поєднання формального, неформального та інформального 

навчання; організація, заснована на партнерстві [2]. 

Основними складовими створення навчального середовища є 

час і ресурси. Вони повинні бути доступні для працівників. Форми 

здійснення такого навчання слід обирати організації самостійно, в 

залежності від її потреб, потреб відділу чи окремих працівників, а 

також можливостей. 

Отже, варто розділяти поняття «навчання впродовж життя» і 

«безперервне навчання». Ці концепції мають у основі природне 

прагнення людини до пізнання і дослідження нового. Вони 

ґрунтуються на самоініційованому і самомотивованому підході, 

однак, потребують підтримки та ресурсу з боку організації. 
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1.9. Formation of a knowledge system about the geographical shell 

in the process of studying the course «General earth science» 

 

Accelerated development of scientific thought and a huge amount 

of new, sometimes fundamentally different factual material, require their 

introduction into the field of education to improve its content and 

training at the current level. New data obtained in all fields of human 

knowledge, developed network of computerization and the formation of 

cross-cutting areas in geography (greening, humanization, 

sociologization), the emergence and active development of sustainable 

development, coevolution (co-creation) of man and nature have led to 

the need to reflect these moments in the process of considering the origin 

and development of our planet, the existence and change of life on it, the 

consequences of constant but uneven exchange of matter and energy 

between living and backward (inanimate) matter. 

The discipline «General Geology» is a complex geographical 

science devoted to the study of general laws of nature of the planet, is the 

structure, internal and external relationships, the dynamics of the 

geographical shell as a whole system. 

The main tasks of the discipline include: integration of knowledge 

acquired by students during the study of individual physical and 

geographical disciplines; formation of the idea of the geographical shell 

as a holistic system; mastering the fundamental basic concepts of 

modern geology; knowledge of the laws of structure, dynamics and 

development of the geographical shell to develop a system of optimal 

management of processes occurring in the geographical environment, 

and the rational organization of nature management, etc. 

Determining the role of the discipline «General earth science»in 

order to improve the quality of science education, we proceeded from the 

following provisions: 
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1. In the system of fundamental geographical education, the course 

«General earth science» is a kind of link between geographical 

knowledge, skills and ideas acquired in school, and global science. 

2. General geology occupies a special position, as it lays the 

foundations of knowledge for all subsequent disciplines of the physical-

geographical cycle. 

3. The object of study is the geographical shell (GН), which is 

considered as a global geosystem, as a natural-territorial complex of 

planetary scale, where interconnected and interacting its constituent 

elements, where processes and phenomena that are in continuous 

development. The geographical shell differs from other parts of the 

planet by the greatest complexity of composition and structure, the 

greatest difference in the degree of aggregation of substances (from free 

elementary particles through atoms, ions to complex organic 

compounds), the presence of different types of free energy [1]. 

4. The main thing should be to study the structural levels of 

organization of the substance of the geographical envelope, dynamic 

processes, cycles of matter and energy, general patterns of functioning, 

causation, disclosure of general geoecological problems [2]. The vertical 

(tier) structure of the geographical shell is considered in detail, and the 

horizontal (geosystem) − at the planetary level. 

5. General geology is one of the basic physical and geographical 

sciences and does not perform the functions of introduction to physical 

geography or geography in general. 

6. In higher education institutions of pedagogical profile, the 

course «General earth science»is an integrated discipline, includes the 

basics of knowledge in astronomy, meteorology, climatology, hydrology 

of land and ocean, geomorphology, biosphere, biogeography, 

zoogeography, landscape and landscape studies. Selection of scientific 

knowledge, concepts should primarily provide the most complete 

disclosure of the subject. Thus, the consideration of individual 

geographical shells «atmosphere», «hydrosphere», «lithosphere», 

«biosphere» should not be just sections of meteorology, hydrology and 

so on, they should be considered as structural parts of a single system. 

7. Considering the geographical envelope as a geosystem, it 

should be borne in mind that it is not only part of larger systems: the 

planet Earth, the solar system, which affect it, but also consists of lower 

rank systems, united by the cycle of matter and energy and are 

characterized by specific dynamics and functioning. 
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In pedagogical universities, the course «General earth science» − 

the initial course of the cycle of physical and geographical sciences, 

studied in 1 and 2 courses, so the educational process should promote the 

development of geographical thinking, forming the foundations of 

geographical worldview, including the following approaches: territorial, 

complex, historical, systemic, problematic, constructive, ecological, etc. 

9. The study of the discipline involves the development of 

scientific geographical language: mastering the terms and concepts of 

different ranks, scientific facts, figures, geographical names, figurative 

representations, nomenclature of the map. 

10. The formation of concepts, processes and phenomena of the 

geographical shell should be carried out through the disclosure of 

mechanisms of action, their sequence, conditionality, in addition, should 

be visible and clear way of forming knowledge. 

The above specific features of general geology determine the 

urgency of the problem of finding ways to improve the formation of 

students’ knowledge, activation of cognitive activity [6]. 

To improve the educational process and improve the quality of 

science education, the following areas have been identified: 

− Acquaintance of freshmen with technologies of training in 

higher education institutions: receptions of work at lectures, at 

preparation for practical and seminar employment. 

− Careful selection, systematization, structuring of the research 

material, highlighting the main, the validity of the conclusions in the 

lecture, practical courses and topics for independent work of students. 

− Development of topics of practical tasks, which contributes not 

only to the consolidation of students' theoretical material taught in 

lectures, but also the development of their creative potential, the ability 

to analyze, find cause-and-effect relationships. 

− Extensive use of multimedia and other visual aids, especially 

those that provide an opportunity to show the features, mechanism, 

sequence, dynamics of a process or phenomenon of the geographical shell. 

− The use of distance learning system «Moodle» (modular object-

oriented distance learning system), which allows you to create such 

elements of distance learning discipline «General Geography» as: 

lectures, a list of new topics met on each topic, explanations of which are 

given in glossaries, tests, questions and tasks for self-control. The 

analysis of statistics of students' works is carried out on separate topics 

and tests. The advantages of distance learning include: the ability to 

independently solve educational tasks set by the teacher, rapid updating 
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of educational materials by the teacher, learning according to their pace, 

personal characteristics and educational needs 

− Providing feedback to students using: webinars; e-mail 

(teachers’ addresses are listed on the website); teachers' blogs; forum, 

which is presented in the form of an information block and in the form of 

a discussion. 

− The use of effective, innovative forms and methods of work, the 

introduction of new educational technologies in the educational process. 

Development of practical tasks on a number of topics of the discipline 

using the product AdobeCaptivate, AdobeFlashProfessional, which can 

improve the level and quality of knowledge. 

− Accounting for interdisciplinary and especially intra-subject 

relations, which makes it possible to: involve previously performed 

schemes, schedules for a deeper assimilation of general and individual 

concepts, the disclosure of patterns; demand existing knowledge, rethink 

them, use them in new situations to reveal multifactorial physical-

geographical processes and phenomena. 

− Determining the place and significance of the knowledge 

formed in a particular section, topic in the general system of geography 

teacher training. 

− Use in the learning process of the whole arsenal of independent 

work (with educational literature, Internet resources, cartographic 

sources of knowledge, etc.) of students, its organization, management 

and systematic control. 

− Introduction of self-control in the practice of students' 

educational activities, providing assistance in mastering the methods of 

self-control. 

− Work with junior students to master the university technology of 

learning and activation of cognitive activity. 

− Intensification of educational activities of students to study the 

geographical nomenclature of the map [6]. 

All developed directions should be applied in a complex in all 

kinds of educational work and on all platforms of discipline. 

In accordance with the requirements of state standards for higher 

education in the field of geography, we would like to emphasize the role 

of independent work. A significant part of the student’s knowledge is 

acquired independently, and this is the main difference between 

university and cognitive activities from school. When organizing 

independent work of students, the main principle that makes the 

educational process effective is systematic, is the need to clearly build 
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the stages of preparation and organization of training, certification of 

knowledge and skills. Types of independent work are very different. The 

teacher, teaching the material, refers to literary, cartographic, Internet 

sources, where the problem is covered more deeply and 

comprehensively, helps to navigate the huge flow of information. The 

student’s work in preparation for classes is carried out according to the 

following scheme: topic, its meaning, main questions, control questions 

and tasks for self-examination. Independent work is performed by 

students in practical classes, but on the basis of solving cognitive tasks, 

in the process of obtaining practical skills and abilities. Forms of 

organization depend on the topic and content, but mainly − the task, 

information collection, processing and analysis, conclusion, report (for 

example, the task of analyzing special maps, terrain schemes, etc.). The 

use of individual tasks gives a good effect. In addition, the development 

of the discipline is facilitated by the created educational and 

methodological complexes, which are designed to intensify the learning 

process and intensify the independent work of students. The educational 

and methodical complex of the course «General earth science» has the 

following structural elements: theoretical material in the form of short 

courses of lectures, practical classes, independent work, mandatory list 

of geographical nomenclature, information and analytical materials that 

control the materials. 

Studying the geographical nomenclature of the map is an integral 

part of the independent work of geography students. This type of work is 

organized by the teacher at the first practical lesson. In the future, more 

and more importance is given to the study of the mutual location of 

individual objects, the formation of a comprehensive view of individual 

territories. To this end, the final tasks for the study of geographical 

nomenclature include questions on the complex characteristics of 

individual objects, the physical and geographical features that affect the 

geographical location [5, 7]. 

Thus, the discipline «General earth science» is one of the most 

important in the system of science education. Here the foundations of 

general physical-geographical and ecological knowledge are laid, 

geographical thinking is formed, geographical language is 

developed [3, 4]. Every junior student should think about the complexity 

and at the same time the fragility of the geographical shell and their own 

responsibility for its condition. The future teacher of geography, having 

mastered the basics of knowledge, can play not the least role in the 

formation of integrated environmental education. 
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1.10. Formation of pedagogical skills of future teachers of geography 

on ecological education in the conditions of secondary school 

 

At the heart of any civilization is education − the transmission to 

future generations of experience and knowledge, cultural and moral 

values. In the current conditions of severe environmental crisis, only 

overcoming which can ensure the preservation of humanity on the 

planet, the basis of moral education and human education is, above all, 

the development of principles of human relations and 

nature [10, p. 128]. 

Ecological upbringing and education is an essential condition for 

the general and ecological development of the individual. «Education is 

a strategic basis for the development of the individual, society, nation 

and state, the key to the future, the largest and most human sphere of 
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society, its political, socio-economic, cultural and scientific 

organization,» - said in the National Doctrine of Education [14]. 

Due to this issue of environmental education and upbringing of 

students, as well as the training of future teachers to organize 

environmental education and upbringing, are of great importance. The 

question of human survival depends on the level of ecological 

education, ecological culture, whether a person will be able to stay on 

our planet or he will face degradation with subsequent 

mutation [2, p. 223; 9, p. 36]. 

The main responsibility for the formation of the ecological 

culture of the younger generation lies with the school. One of the most 

important tasks of a modern school is to increase students’ ecological 

knowledge, equip them with skills of competent use of natural 

resources, education of high ecological culture of behavior [4, p. 72]. 

Teachers are entrusted with the social function of educating such 

a generation, which should ensure the safe existence of man on Earth. 

The teacher has a serious task, all means and ways to cultivate a 

responsible attitude of students to the natural environment. However, 

this is possible only if the teacher himself is competent in 

environmental education and upbringing, as well as has the knowledge 

and skills to work with students. Today, many graduates of the 

pedagogical institution of higher education are dominated by a 

consumer approach to nature, a low level of perception of 

environmental problems; the need for practical participation in real 

work to improve the environment is not developed. In this regard, there 

is a need for environmental education of students of pedagogical 

institutions of higher education [2, p. 223]. 

Ecological education − the formation of a person's conscious 

perception of the environment, the belief in the need for care for 

nature, the rational use of its resources, understanding the importance 

of increasing natural resources [3, p. 59]. 

The urgency of this problem is due to the fact that today there is 

a lack of specialists who competently work on environmental education 

of schoolchildren, many of them do not have pedagogical skills that 

allow them to work effectively and productively in this field. 

In these conditions, the role of pedagogical universities is 

growing. Serious preparation of students of pedagogical institutions of 

higher education for activities in the field of environmental education 
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and upbringing involves equipping them with a system of knowledge 

and skills: 

- knowledge of nature as a single, holistic system, living 

environment and source of human existence; basic natural processes 

that ensure the integrity of nature; 

- undesirable changes in the environment and their causes; 

- the main contradictions between society and nature at the 

present stage; 

- main ways of nature protection; 

- international environmental issues; 

- ability to recognize and describe natural objects and 

phenomena; 

- identify natural relationships; 

- assess human impact on the environment and predict its 

consequences; 

- treat nature responsibly; 

- make decisions on improving the natural environment; 

- perform special measures for nature protection; 

- follow the rules of conduct in personal communication with 

nature; 

- to promote the ideas of nature protection in all types of social 

and labor activities. 

Great role in the training of future teachers of geography courses 

in natural sciences «Geology with educational practice», «General 

geographywith educational practice», «Geography of soils with the 

basics of soil science», «Physical geography of continents and oceans» 

in which students learn about various forms of methods and means of 

environmental education at school [1, p. 13; 5, p. 108; 2, p. 50]. No less 

important role in the formation of pedagogical skills of future teachers 

of geography is played by industrial (pedagogical) practice in 

secondary schools. Students have a real opportunity to apply 

pedagogical skills formed in the classroom, in conducting independent 

lessons, extracurricular activities.  

The success of the work of future teachers of geography in the 

field of environmental education also depends on the students' mastery 

of the theory in all areas of pedagogy and psychology, geography and 

biology, ecology and chemistry, etc [7, p. 136; 9, p. 96]. 

In this regard, there is a contradiction between the need to train 

students of pedagogical universities, able to methodically competently 
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carry out environmental education and upbringing among students, and 

insufficient development of this problem, in particular, the formation of 

pedagogical skills of future teachers of geography in environmental 

education. 

The process of forming the pedagogical skills of future teachers 

of geography in environmental education at school will be more 

successful if: 

- the task of forming pedagogical skills will be considered by 

teachers of pedagogical institutions of higher education as an important 

component of environmental education and upbringing; 

- the principle of unity of ecologically-oriented theoretical and 

practical activity of students of pedagogical institution of higher 

education will be realized: 

- methods and forms of mastering by students of theoretical 

knowledge, professional and pedagogical skills and methodical skills 

that ensure their readiness for environmental education at school will 

be developed; 

- future teachers will be methodically provided with skills of 

studying and assessing the state of the environment, making the right 

decisions to improve it, the ability to anticipate the possible 

consequences of negative impacts on nature; 

- students will be required to use environmental knowledge, 

pedagogical skills in environmental education of students in the 

process of their production (pedagogical) practice; 

- students will be involved in research activities related to 

environmental education of students; 

- students will be involved in practical activities to solve 

environmental problems of local importance. 

Technologies for the formation of ecological and pedagogical 

skills of future teachers of geography have been developed in the 

scientific and pedagogical literature: 

- pedagogical design (planning) of work on ecological education 

of students; 

- selection of ecological potential of the researched subject; 

- environmental education of students at the stages of preparing 

students for conducting and analyzing lessons in geography; 

- realization of the pedagogical skills of students on ecological 

education of pupils formed at classroom lessons in the period of 

industrial (pedagogical) practice. 
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Analysis of scientific and pedagogical literature and personal 

experience shows that the problem of training professionals who are 

able to competently carry out environmental education of students, is 

acute for higher education institutions in our country. To date, there is 

insufficient development of the problem of forming pedagogical skills 

of future teachers of environmental education. 

The results of the research allowed us to draw the following 

conclusions: 

1. Analysis of the state of environmental education in the 

practice of secondary schools allows us to note that in solving this 

problem has accumulated some experience. However, in many schools 

the process of environmental education is carried out at a low level, 

and this is primarily due to insufficient development of issues of 

teacher training for the implementation of environmental education of 

students. 

2. Pedagogical universities face serious tasks of professional 

preparation of students for work in the field of ecological education of 

schoolchildren. They are solved. 

- during the training of future teachers to identify the ecological 

potential of the subjects of the natural cycle and use it for 

environmental education [7, p. 136-138]; 

- in the development of methods of environmental education and 

upbringing of students in the educational process; 

- in teaching future teachers the techniques of using pedagogical 

skills in conducting extracurricular activities for environmental 

education of students [6, p. 24; 13, p. 208]; 

- in the development of technologies for the formation of 

pedagogical skills of students in environmental education at school. 

3. Ensuring high training of students in environmental education 

at school is possible only if future teachers are aware of the importance 

of disciplines of the natural science cycle to work in this field. This is 

possible with the active involvement of students in environmental 

activities. 

4. Industrial (pedagogical) practice and the subject of teaching 

methods play an important role in preparing students for the 

implementation of environmental education at school. It is in them that 

much attention is paid to the methodological preparation of students for 

work at school. They allow future teachers to really assess their 
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capabilities in the field of environmental education and upbringing, to 

identify gaps in methodological training [11, p. 113-117]. 

5. For the formation of pedagogical preparation of students for 

the implementation of environmental education at school requires 

active study and use in practice of the developed technologies for the 

formation of pedagogical skills, practical recommendations on the 

methods of environmental education. 
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1.11. The value of the course «Geology with educational practice» in 

the environmental education of future teachers of geography 

 

In today's world, the problem of environmental education is 

widely recognized. Currently, the ecological direction in the system of 

vocational education in the process of ecological education of students of 

pedagogical institutions of higher education is becoming a significant 

factor, there is a need to integrate environmental and natural pedagogical 

education: there is a radical change of values, cultural norms and ideals. 

formation of ecological culture in students of pedagogical universities. 

The task of professional pedagogical education is to form a personality 

of a teacher with a high ecological culture, which would strive for 

optimal interaction with the natural environment, a personality 

characterized by the presence of beliefs, the need for activities to 

improve the environment. One of the indisputable facts was the need for 

a leading role and responsibility of the future teacher in solving problems 

of environmental culture in the younger generation, which is able to 

form a personality that has the beliefs of caring for nature. Therefore, the 

need to increase attention to the formation of environmental culture of 

students of pedagogical universities − future teachers becomes relevant 

at the socio-pedagogical level. 

A number of domestic researchers have devoted their research to the 

problems of environmental education and upbringing. Researchers’ research 

is as follows: the main purpose of environmental education is the formation 

of environmental culture, is a set of ecologically developed consciousness, 

emotional and sensory activity of the spheres of personality; Today, 

environmental education is a priority for the development of modern higher 

education and the education system as a whole. 

Ecological upbringing and education is an indispensable condition 

for the general and ecological development of a comprehensively 

developed personality. «Education is a strategic basis for the 

development of the individual, society, nation and state, the key to the 
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future, the largest and most human-intensive sphere of society, its 

political, socio-economic, cultural and scientific organization»− said in 

the National Doctrine of Education [14]. 

As noted in the works of V. Ivanovа, J. Sugonyak [4], 

V. M. Ivanova, G. V. Tambovtsev [5], L. A. Prokhorovа and others [11], 

A. P. Rozsokha [12] that the ecological education of geography students 

of pedagogical institutions of higher education involves the purposeful 

formation of a special style of thinking − ecological, in which society 

and nature are part of the same system, functioning closely and 

complementing each other. Violation of the balance in this system just 

leads to negative consequences. 

In the context of the above information, the opinion of 

O. M. Mandrick, M. S. Malovany and M. M. Orfanova that 

«Environmental education should be a long and interdisciplinary 

process, to study the basic problems of the environment, to enable young 

people to apply their knowledge and help students consider the 

environment in its entirety» [9]. 

Analysis of scientific and pedagogical literature [1, 3, 8, 15, 16] 

allowed to determine that the implementation of environmental 

education of students of higher education institutions should be guided 

by the following tasks: 

- formation of the scientific basis of ideas about the functioning of 

the system «man-nature», which allows to understand the mechanism of 

this system in terms of environmental feasibility; 

- development of skills and abilities for human interaction with 

nature from a rational point of view; 

- popularization of ecological knowledge in order to attract more 

and more stakeholders; 

- development of personal motivation in a rational attitude to 

nature; 

- Involvement of students in the work of nature protection by 

organizing various environmental activities (subbotniks, development of 

ecological trails, ecological quests, landscaping), etc. 

At the present stage of development of society, humanity is on the 

verge of a global ecological crisis, the anthropogenic burden on natural 

landscapes is so great that many negative processes are already 

irreversible. Man has mastered more than half of the land surface, about 

100 billion tons of mineral resources are extracted from the earth's 

interior in a year, about 600 billion tons of industrial effluents pollute 

surface and groundwater. Along with the accelerated growth rate of the 
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planet’s population, its needs for resources, energy, food and so on are 

increasing [7]. Therefore, it becomes important to carry out 

environmental education at all stages of human development. 

By definition, environmental education is the formation of 

people’s caring attitude towards the environment, which is aimed at 

protecting and rational use of natural resources. Geology is one of the 

disciplines of the physical-geographical block of sciences, the main 

object of study of which is the Earth, so in the course of mastering this 

discipline inevitably touches on topics related to careful (rational) 

attitude, for example, to the bowels of the Earth and beyond. Geology is 

a complex science, one of its branches is ecological geology - a 

relatively new direction, which deals with the study of ecological 

functions of the lithosphere, patterns of its formation and spatio-temporal 

changes under the influence of mainly man-made causes. 

The course «Geology with educational practice» forms ideas about 

the unity of nature and society, develops the ability to assess the load on 

the geological environment from mining, develops a sense of personal 

responsibility for the environment. 

Environmental education in the study of geology is carried out in 

several stages: 

Stage I − students get acquainted with the main environmental 

problems associated with geological processes, study the mechanisms of 

their development and distribution. 

Stage II − assess the environmental consequences of these 

processes, the severity of their manifestations in different regions. 

Stage III − predict further developments and suggest ways to 

optimize. As a result, students form a clear idea of the problem as a 

whole and ways to solve it, growing awareness and personal motivation 

for a rational (environmental) attitude to nature. 

There are a large number of environmental problems related to 

geological processes and land use, which are studied in the course 

«Geology with educational practice»: 

1. Depletion of mineral resources. Most types of minerals are non-

renewable, the process of their formation took millions of years, for 

example, coal seams formed about 350-280 million years ago, chalk 

deposits ‒ 145-65 million years ago. This suggests that even if new 

deposits are formed, humanity is unlikely to be able to use them. 

2. Minerals are extracted from the subsoil in various ways, which 

often lead to significant changes in the Earth's surface. For example, 

diamonds, various ores, etc. are mined in a quarry (open) way. As a 
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result, anthropogenic negative landforms remain on the Earth's surface, 

disturbing the ecological balance and spoiling the aesthetic perception of 

landscapes. The issue of reclamation of quarries and heaps has recently 

been proposed, a lot of different solutions are proposed: their use as 

objects of tourism, arrangement of ski slopes, landscaping with 

unpretentious species of vegetation. 

3. Oil production is by pumping, as a result of the depths remain 

huge voids, then in these places there may be dips on the surface, leading 

to destruction and disrupting natural landscapes. In addition, there are 

sometimes accidents on oil-producing platforms or tankers carrying oil, 

leading to oil spills and pollution. 

During the extraction of bulk minerals or their crushing (sand, 

marl, limestone, etc.), a huge amount of dust rises into the air, which 

reduces the transparency of the atmosphere, scattering solar radiation, 

and thus disrupts the thermal balance of the surface and pollutes the 

atmosphere with solid particles. 

4. Deposits of toxic or radioactive minerals, as well as solid, 

poorly soluble waste generated during the extraction of, for example, 

rock salt (3-4 tons per ton of salt), eroded by precipitation, can get into 

surface and groundwater, and from there to people and cause poisoning. 

5. Wind and water are destructive geological forces, they are 

doing a tremendous job to move loose rocks, it leads to the blowing of 

the surface layer of soil, dust storms, erosion and, consequently, the 

formation of ravines. Lands lose fertility, there are so-called badlands, 

getting a good harvest from them becomes problematic. 

6. Mining leads to changes in groundwater levels and surface 

depletion. For example, during coal mining, groundwater is pumped out 

near the field, as a result of which depressive funnels appear, springs 

disappear, and so on. 

The study of these phenomena in the course of geology is 

accompanied by an analysis of their negative consequences, the 

localization of environmental problems. The project method has proved 

itself here. Working on the material during the creation of the project, 

students are deeply concerned about these problems, they form a 

personal motivation to follow the principles of environmental 

management. By offering ways to rehabilitate quarries and heaps, 

students are directly involved in solving environmental problems. In 

addition to obtaining ecological and geological knowledge, there is also 

environmental education, as in the study of the negative effects of some 

geological processes, few remain indifferent. 
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Environmental education is also an integral part of geology 

practice. Students-geographers, studying the geological structure of the 

Zaporizhia region in the field, see what beautiful nature surrounds them, 

learn to love and protect it [2, 6, 11]. When conducting field research, 

which consists in digging holes, drilling, collecting geological samples, 

it is necessary to conduct all surveys carefully, without harming the 

environment and, if possible, with minimal damage to the surface. All 

pits after the study are carefully buried, the natural cover is restored [13]. 

Thus, we see that the issue of environmental education is now 

very relevant. Environmental education of students is an integral part of 

the formation of a harmoniously developed personality, and it must be 

carried out in all disciplines. The great role of environmental education 

is given to the study of geology in pedagogical institutions of higher 

education, it forms the idea of the planet Earth as a whole system, all 

shells of which are interconnected, and violation of any of them can lead 

to irreversible change. The ecological consequences related to geological 

processes are studied, the ways of solving ecological problems are 

developed, and, of course, the love for nature and natural resources, their 

rational use is instilled. 
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1.12. Викладання дисципліни «Етика ділового спілкування» як 

засіб формування комунікативних компетентностей у студентів 

технічних ЗВО у міжкультурному середовищі 

 

Гуманітаризація освіти в Україні спрямована на формування у 

студентів як інтелектуальних здібностей, так і моральних та 

естетичних якостей. Сучасний розвиток суспільства потребує 

кваліфікованих спеціалістів, людей, які здатні мислити творчо, 

масштабно, з урахуванням творчих надбань людства в цілому. У 

зв’язку з цим особливої значущості набуває вивчення студентами 

норм етики та впровадження їх у ділові стосунки. Досвід людства 

підтверджує закономірність взаємозв’язку між досягненням 

матеріальних результатів праці й умінням формувати ділові 

стосунки, а висока культура спілкування – запорука життєздатності 

суспільства і життєтворчості людини. Розвиток виробничих 

відносин стимулював учених і практиків до вивчення спілкування у 

зв’язку із становленням і розвитком особистості. Саме на цьому 

шляху плідно об’єдналися позиції етиків і психологів. У науці 

відбувся так званий комунікативний поворот. Суть його – у 

переході від суб’єкта, який віддає перевагу монологові, до суб’єкта, 
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котрий прагне діалога у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми. 

Основну увагу зосереджували на засобах комунiкацiї, особливостях 

контакту, комунiкативних дiях, видах взаємодiї, зокрема, у 

конфлiктних ситуацiях і під час переговорiв. Iншими словами, у 

процесі цих дослiджень частiше вивчали питання, як спiлкуються та 

взаємодiють суб’єкти, а не те, з приводу чого вони спiлкуються. У 

рiзних концептуальних системах (бiхевiоризм, гештальтпсихологiя, 

неофрейдизм) спiлкування аналiзували за допомогою основних 

положень цих систем. А тому складові спілкування часто вивчали 

окремо: або обмiн iнформацiєю, або взаємодiя, або процес 

сприймання одне одного. Так само нерідко етика і психологія 

спілкування досліджуються окремо, хоча в діловому житті вони 

проявляються в єдності [2]. 

Навчальна дисципліна «Етика ділового спілкування» буде 

корисна майбутнім фахівцям різних галузей з метою оволодіння 

навичками комунікації, створення різножанрових ділових текстів та 

основами спілкування в офіційно-діловій сфері.  
Дисципліна «Етика ділового спілкування» спрямована на 

розкриття специфіки усної та писемної реалізації ділового 

мовлення, формування самостійності ділового мислення, вміння 

діяти та приймати рішення в умовах відповідної комунікативної 

ситуації завдяки грамотному використанню мовних засобів у сфері 

ділового спілкування, уміння відтворювати та редагувати 

письмовий текст в офіційно-діловому стилі, а також формування 

навичок та вмінь публічного виступу, ділової бесіди та дискусії, 

беручи за основу знання ділового етикету. 

Вивчення дисципліни «Етика ділового спілкування» дає змогу 

майбутнім фахівцям поєднати знання офіційно-ділового стилю 

мовлення та культури ділового спілкування з їх практичним 

використанням у відповідній ситуації ділового спілкування. Ця мета 

досягається поєднанням декількох аспектів: засвоєння фахової 

термінологічної лексики, знання граматичних особливостей 

офіційно-ділового стилю; формування навичок укладання документів 

різного призначення, формування навичок ділової комунікації, 

досягнення високого рівня мовної підготовки фахівця [2]. 

Етика ділового спілкування – нова навчальна дисципліна, 

становленню й розвитку якої сприяли різні галузі науки (етика, 

психологія, філософія, соціологія) та практики ( управління, 

менеджмент та ін.). 
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Метою викладання даної навчальної дисципліни є: 

ознайомлення студентів з основами ділового спілкування, з його 

мовленнєвими, моральними та психологічними аспектами, 

опанування технологіями та структурами спілкування, моделями та 

стилями, розвиток комунікативних компетенцій фахівця – 

україномовного учасника професійного спілкування у сфері бізнесу 

та нових технологій. Адже про становлення фахівця високої 

кваліфікації ми говоримо тоді, коли він володіє не лише 

професійними знаннями, вміннями і навичками, а й є духовно 

багатою, творчою особистістю. Формування такої людини дедалі 

більше пов’язується з компетентністю її у діловому спілкуванні. 

Володіння культурою ділового спілкування сприяє встановленню і 

розвитку відносин співробітництва і партнерства між колегами, 

керівниками і підлеглими, партнерами і конкурентами, багато в 

чому визначаючи їх (відносин) ефективність. Ділове спілкування 

сьогодні проникає в усі сфери суспільного життя. У комерційні, 

ділові відносини вступають підприємства всіх форм власності, 

приватні особи. Компетентність у сфері ділового спілкування 

безпосередньо пов’язана з успіхом або неуспіхом в будь-якій 

справі: науці, мистецтві, виробництві, торгівлі [3]. 

Під час вивчення даної дисципліни аналізуються етико-

психологічні проблеми ділового спілкування з урахуванням 

науково-практичних висновків як вітчизняних, так і зарубіжних 

етиків та психологів,шляхи підвищення моральної та психологічної 

культури спілкування. 

Студенти мають розуміти, що професійне спілкування 

формується в умовах конкретної діяльності, а тому певною мірою 

вбирає в себе її особливості, є важливою її частиною,засобом цієї 

діяльності. У професійній культурі спілкування можна виокремити 

загальні норми спілкування, що зумовлюються характером 

суспільного ладу і ґрунтуються на здобутках минулого і сучасного. 

Водночас ця культура має індивідуальний характер і проявляється у 

способах спілкування, що їх обирає суб’єкт у певних ділових 

ситуаціях щодо конкретних людей. 

Завдання курсу «Етика ділового спілкування» – допомогти 

студентам: 

• здобути знання про філософські, етичні, психологічні, соціо-

психо-лінгвістичні основи ділового спілкування, його норми й 

правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в різних 

умовах трудової діяльності; 
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• навчитись аналізувати конкретні мовленнєві ситуації, 

розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та інші 

індивідуальні особливості, що проявляються під час ділового 

спілкування; 

• оволодіти системою способів і засобів ділового спілкування, 

його стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до 

психологічних і соціокультурних особливостей співрозмовників, до 

норм і правил гуманістичної етики; 

• оперувати основними поняттями курсу,розуміючи, що 

ділове спілкування, на відміну від буденного, характеризують: 

діловий предмет комунікації, наявність відповідних повноважень; 

умови спілкування, які відповідають суспільно значущій меті; 

цілеспрямованість; соціально значуща діяльність, що є основою для 

спілкування. В свою чергу культура ділового спілкування 

передбачає відповідні комунікативні установки (гуманістичні 

установки, в основі яких – гуманістична етика та гуманістична 

психологія), знання основних норм і правил ділового спілкування та 

уміння застосовувати ці знання й установки в практичній 

діяльності [2]. 

• навчитися гнучко застосовувати обрані способи й засоби у 

процесі спілкування із співвітчизниками та іноземними партнерами 

під час індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, 

у виступах перед різними аудиторіями, на переговорах, при 

вирішенні конфліктів та ін.; 

• накреслити шляхи формування культури спілкування, 

становлення та самовдосконалення індивідуального стилю 

спілкування спеціалістів відповідно до етичних та психологічних 

норм і правил. 

Основними методами, які використовуються під час 

викладання і вивчення дисципліни є:  

 інтерактивні методи, наочні методи, практичні методи, 

методи контролю та самоконтролю, частково-дослідницькі та інші. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій (інформаційні, лекції-

конкретизації), практичних занять (усне обговорення питань, 

виконання розрахунково-аналітичних та ситуаційних завдань), 

інтерактивні заняття (аргументація та відстоювання власної думки, 

самоперевірка, аналіз особистих пізнавальних і практичних дій); 

 самостійна робота (виконання завдань з тем віднесених на 

обов’язкове самостійне опрацювання); 
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 індивідуальна робота, консультації з викладачем, навчання з 

використанням дистанційних та інтерактивних технологій (Moodle, 

Zoom та ін.) [4]. 

У процесі навчання всі учасники освітнього процесу 

зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності – 

сукупності етичних принципів та визначених правил провадження 

освітньої та наукової діяльності, які є обов'язковими для всіх 

учасників такої діяльності та мають на меті забезпечувати довіру до 

результатів навчання та наукової діяльності, з урахуванням вимог 

Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України для закладів 

вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. Усі 

академічні тексти (освітні та наукові) здобувачів вищої освіти 

обов'язково перевіряються щодо їх відповідності принципам 

академічної доброчесності, у т. ч. за допомогою програми Unicheck. 

 
Джерела 
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2.1. Небо як осягнена далечінь у поезії Марії Тіллó  

«Поринути у втішну прохолоду!» 

 
Поринути у втішну прохолоду!  

Застигле небо сховане в гілля.  

Весна – то потаємна Божа врода,  

Яку відтак сприймає і Земля.  

Дивись: у хмарі птах, як чорна зірка.  

Кружля і застига, мов літ у снах.  

Шаліє вітер, чий неспокій штирка  

Той незнайомий, загадковий птах.  

Вони разом, у небі, там, у хмарах,  

В білоблакитті, в зелені трави…  

А ми – мов тіні, привиди-примари,  

Які до всіх звертаються на «Ви»!  

 

28.04.94 

Джерело [3, с. 12] 

 

Мені хочеться розпочати аналіз цього вірша з великої за 

обсягом цитати, яка дуже влучно й розгалужено окреслює загальні 

параметри проблеми: «Небесний топос у поезії М. Тілло є чи не 

найбільш розробленим: якщо земний простір часто ніби 

розівтілюється, розсипаючись на уламкові картини відображень у 

калюжах (триптих «Зверху вниз»), «точкові», не зібрані в єдину 

картину і насилу локалізовані «проблиски» предметів («Сірий 

світанок»), форми, що непередбачено кожну мить змінюються 

(«Спостереження»), то простір неба чітко структурований і 

предметно наповнений. Іншими словами, якщо після прочитання 

основного корпусу лірики М. Тілло земний світ постає у читацькій 

свідомості у вигляді «броунівського руху» окремих частинок 

(цілком відповідно до постмодерністської різоматичної картини 

світу), то «на повітряному океані» все виглядає чи не більш 

драматично, проте набагато організованіше. У цьому сенсі поезія 

М. Тілло – це продовження візіонерських дослідів 

літератури…» [2, с. 32]. 
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Й справді, Небо – один з основних семантичних центрів 

поетичного космосу М. Тілло. Це була не просто метафора: за всім 

ладом свого, глибокор й органічно християнського світосприйняття, 

вона буквально сприймала Небо як «домівку», «вітчизну», 

звільнення від пут тимчасового тілесного буття. В іншому своєму, 

російськомовному? вірші «Домой» (2002) вона пише:  
 

Возможно, мы когда-нибудь найдем 

Свой дом. Ну а пока что –  

Только Небо. [3, с. 124] 
 

Менш за все це було «літературою», грою в красиві слова. 

Попри доволі успішне життя, кар’єрне зростання, успіх у 

різноманітних аудиторіях, вона страждала від дуже тяжкої, 

невиліковної хвороби, що загострювало і її почуття життя, і 

відчуття його скороминучості. Тому чорний птах тут є трагічним 

вісником неминучої Смерті. Аналогічний обаз зустрічається, 

наприклад, і в вірші М. Тілло «Життєвий шлях». 

Свого часу я вже говорив про особливу, рідкісну естетичну 

категорію в поезії М. Тілло: про поетичну танатологію, яка, втім, 

нічого спільного не має із тим «заграванням зі смертю», котре 

властиве для хворобливої свідомості. Це не безсмакове й штучне 

нагнітання жахливого й потворного в дусі «декадентства» чи 

масової культури, а мужнє, філософське прийняття Смерті як 

незаперечної даності нашого буття. Водночас тут присутній 

особливий момент сотеріологічного підбадьорення читача [1, с. 7]. 

Робити вигляд, що цієї ситуації не існує – малодушно, ремствувати 

з цього приводу – непродуктивно. М. Тілло обирає трудний шлях 

віри в сенс існуючого, в його не до кінця зрозумілу доброзичливість 

до людини й взагалі усякого вітального життя. А грандіозним 

символом цієї неозорної віри в благо, яке лежить в основі речей, 

споконвіку, у всіх духовних системах світу, було Небо, яке тут 

постає спершу у цілком конкретному пейзажному образі, але 

фізичне небо тут – лише ступінь до якихось поки що незбагнених, 

потаємних глибин. 

Тому сама художня структура образа Неба в цьому вірші 

сягає за обрії звичного земного пейзажу й є спробою зрозуміння не 

меж фізичного космосу, а «того, що за фізикою» (Аристотель), 

метафізичного, не-матеріального простору. Це робить пейзаж у 

М. Тілло надзвичайно одухотвореним, пронизаним силовими 
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лініями містичного інобуття. Завдання передати відчуття отих 

силових ліній засобами «живопису словом», зрозуміло, одне з 

найважчих для поета, який виходить за межі описовості і, подібно 

до символістів, відчуває двоєсвіття як справжню, вищу реальність. 

Характерно, що в цьому вірші абсолютно відсутня якась 

знекровленість земних речей – навпаки, авторка гостро й вдячно 

відчуває природу, тілесне існування як безцінний дар, й оспівує 

весняне оновлення природи в інтонації оди, славослов'я: 
 

Поринути у втішну прохолоду!  

Застигле небо сховане в гілля.  
 

Простір неба, перетнутий, начебто закреслений густим, 

сплутаним гіллям (неба майже немає, воно сховане). Проте 

враження абсурдності, хаотичності одразу ж знімається: адже: 
 

Весна – то потаємна Божа врода,  

Яку відтак сприймає і Земля.  
 

Та щось заважає відчути повною мірою Божу ласку до світу, 

благословенність земного буття. Звертає на себе увагу не зовсім 

традиційна характеристика весни не як очікуваного тепла, а холоду, 

причому холоду не гнітючого, а начебто й бажаного (епітети 

втішна <прохолода> і застигле <небо>). Ця характерна 

заціпенілість ранньої весни мимоволі нагадує несміле пробудження 

природи на пейзажному фоні картини Рафаеля «Мадонна 

Конестабіле» – мініатюрна копія цієї картини висіла в кімнаті 

поетеси. Та якщо в класичному творі майстра Відродження ніщо не 

затьмарює настрою тихої гармонії, ніщо не віщує біди, то у вірші 

М. Тілло в скутому холодом весняному просторі з’являється 

тривожна чорна цятка: 
 

Дивись: у хмарі птах, як чорна зірка.  

Кружля і застига, мов літ у снах.  
 

Порівняння птаха з чорною зіркою та образ застиглого льоту 

створюють неочікуваний, трагічний регістр, котрий вносить в ніжну 

мелодію весни раптовий дисонанс і передчуття катастрофи. 

Літ вісника чужого простору, чорного птаха (родом цей образ, 

безумовно, з фольклору), породжує під небесами рух повітряної 

маси, бурхливий зсув очікуваного спокою: 
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Шаліє вітер, чий неспокій штирка  

Той незнайомий, загадковий птах.  

 

І ось вже неспокій пронизує наскрізь цілий краєвид, вкрите 

хмарами небо й покриту травою землю. Він, неспокій, починає 

владно домінувати, руйнуючи ту холодну заціпенілість, яка від 

початку виступала як щось начебто майже рятівне чи, принаймні, 

нейтральне: 
 

Вони разом, у небі, там, у хмарах,  

В білоблакитті, в зелені трави…  
 

Й начебто кінцевим pointe звучить характеристика «тлінної 

людини», яка стає подібна до тіні серед гри цих таємничих 

божественних сил, перед якими відчуваєш виключно страх і 

розгубленість без усякої надії на порозуміння. Це підкреслюється 

іронічним посиланням на наш звичай звертатися на Ви, котрий тут 

символізує граничну приниженість людини: 
 

А ми – мов тіні, привиди-примари,  

Які до всіх звертаються на «Ви»!  
 

Тим не менш, вірш не сприймається як маніфест розпачу й 

капітуляції, бо – попри всю приреченість земної людини, пори усю 

незрозумілу ворожість світу до неї – існує ще й Небо метафізичне, 

не-застигле й не скуте переляком, Небо, в якому не кружляють 

чорні вісники нещастя, – вітчизна тієї Божої вроди, котра проглядає 

в несмілій усмішці земної весни. 
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2.2. Особливості художньої виразності у відтворенні реалій 

епохи в романі Галини Тарасюк «Блудниця вавилонська» 
 

Творчість Галини Тимофіївни Тарасюк займає значне місце в 

українській літературі першого десятиліття ХХІ століття. 

Письменниця є лауреатом Державної літературної премії ім. Олеся 

Гончара, Всеукраїнської літературної премії ім. Володимира Сосюри, 

літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича (м. Чернівці), 

премії Ліги українським меценатів, а також премії журналу 

«Березіль» та родини Нитченків за кращий прозовий твір року (2002, 

2003, 2004, 2006 рр.). Нагороджена Орденом княгині Ольги 3-го 

ступеня та медаллю «Незалежність України» Міжнародного 

Академічного Рейтингу популярності «Золота Фортуна». 

До вивчення творчої спадщини письменниці зверталися такі 

літературознавця як М. Богайчук, В. Бондар, В. Брюховецький, 

М. Вишневська, А. Галич [1], В. Грабовський, В. Дячков, 

Н. Зборовська, Т. Качак, В. Китайгородська [2], В. Кожелянко, 

Ю. Ковалів [3], Є. Кононенко, В. Косяченко, Р. Кухарук, М. Ласло-

Куцюк, О. Мороз, І. Лобовик, Г. Паламарчук, Л. Пастушенко, 

О. Пономаренко, П. Рихло, В. Соболь, М. Якубовська, І. Яремчук та 

інші. Але літературно-критичні статті дослідників довгий час були 

розпорошені у періодичних виданнях, таких як газети: «Літературна 

Україна», «Вечірній Київ», «День», «Доба», «Буковина», 

«Буковинське віче» тощо, − журнали: «Дзвін», «Дніпро», «Березіль». 

Особливу увагу науковців привертає вивчення «маленьких романів» 

Г. Тарасюк. Це зумовлено новаторством у формі та змістові, що 

зацікавлює і привертає увагу як читачів, так і дослідників. 

Роман Г. Тарасюк «Блудниця вавилонська» був 

опублікований у збірці прози «Янгол з України» 2006 року. 

Знаменно, що ця книга посіла перше місце у номінації «Проза» у 

національному конкурсі «Краща книга України», що проходив 

згідно із програмою третьої Київської міжнародної книжкової 

виставки-ярмарку в Українському домі. 

У романі «Блудниця вавилонська» розповідається про часи 

застою і розпаду Радянського союзу, перші кроки на шляху до 

утворення незалежної самостійної України. Саме тому він 
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сповнений багатьма історичними реаліями тієї епохи. Письменниця 

передає у творі своєрідний зріз смутної і непевної доби, сповненої 

негараздів, дезорієнтації суспільства, перебудови країни у кризовий 

період, зміни цінностей, ідеології, свідомості людей. Історія 

показана через призму долі головної героїні – «провидиці і 

цілительки» Великої Марсалії (колись Марина Андріївна 

Бурковська, сільська вчителька). Так склалося, що її життя було 

тісно переплетене з найголовнішими подіями, що відбувалися у 

державі, а, отже, героїня пройшла усі випробування часом. 

Проблема трансформації дійсності в мистецьку реальність 

досі є надзвичайно актуальною у літературознавстві. Реалії епохи є 

тим «предметним матеріалом», на якому митець розкриває своє 

розуміння важливих суспільних, політичних, економічних, 

світоглядних проблем тощо, шляхом їх актуалізації через низку 

образів, мотивів, характерів, тем, ідей літературно-художнього 

тексту. Будь-який твір складається із сукупності реалій, без яких 

неможливо змусити повірити читача в правдивість, достовірність, 

реальність описаного. 

Г. Тарасюк ставить за мету показати життя українського 

суспільства, а саме тієї його частини знедолених, ошуканих 

матеріально і духовно людей, які опинилися на узбіччі життя. 

Поряд із ключовими персонажами твору (Великою Марсалією, 

Родіоном Новоявленим, Митрофаном, Босальським тощо) 

письменниця відтворює узагальнений образ народу, а точніше 

«ошалілого» від горя і хвороб, злиднів і брехні натовпу. Зображення 

назріваючих змін, проблем у суспільному житті є основним 

завданням для авторки. Для достовірного відтворення тих подій і 

явищ вона використовує у творі низку історичних реалій, художньо 

осмислює факти і події епохи, використовуючи влучні епітети, 

алегорії, гіперболи, метафори, порівняння, метонімії і антитези, 

речові деталі тощо. Усе це показує високий рівень мистецької 

обробки життєвого матеріалу, з якого постав довершений роман.  

Для вияву особливостей світосприйняття головної героїні 

роману «Блудниця вавилонська», її ставлення до явищ дійсності, 

історичних реалій, Г. Тарасюк використовує всі необхідні засоби 

художньої виразності, які передають емоційно-експресивний тон 

оповіді. Письменниця мистецьки інтерпретує факти, події, явища і 

вводить їх у контекст твору за допомогою метафор, епітетів, 

влучних порівнянь, антитез тощо. Відтворюючи ту чи іншу реалію, 

авторка дуже часто переплітає декілька художніх засобів, 
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наприклад, метафору, епітети, порівняння й антитезу: «Марсалія 

стояла і дивилася крізь щілину важкої і сірої від півстолітньої 

пилюки оксамитової завіси, як «вогнище культури» заповнює 

каламутна людська повінь. За лічені хвилини у чималій залі стало 

тісно й парко, як у лазні, і важко від людської біди, як у пеклі. А у 

двері з обох кінців усе сунули й сунули розпеченою лавою 

стражденні й нужденні» [4, с. 114]. Г. Тарасюк прагне 

якнайсильніше вплинути на емоції читача, показати психологічну 

атмосферу кожного епізоду роману.  

Найпоширенішим засобом творення образності й експресії у 

творі є метафора: «Допіру втихомирене клаксонами та охороною 

людське море знову завирувало, зарокотало й ринулося 

розбурханою лавиною у фойє, змітаючи охорону, калічачи та 

проклинаючи одне одного і все нас світі» [4, с. 113], «Попереду 

дихало безоднею чорною тисячоголове людське горе» [4, с. 124].  

Значення метафор Г. Тарасюк може підсилювати поєднанням 

з антитезою: «…від спеки і тривоги паломників рятували дивовижні 

перекази про чудотворні діяння Великої Марсалії, що свіжим 

деревцем шелестіли від гурту до гурту. А від деяких чуток, зокрема 

про те, що спасителька не лише болящих зцілює, а й мертвих 

воскрешає, взагалі морозом обсипало» [4, с. 112], − чи 

використанням градації: «…іще з вечора в суботу до Безводного з 

усіх усюд потекли людські ручаї, які під ранок, перетворюючись на 

бурхливі ріки, зливалися на майдані перед Будинком культури в 

рокітливе, розхвильоване море» [4, с. 111]. 

Для створення сатиричного ефекту письменниця вдається до 

метонімії, коли говорить про тих, хто супроводжує Марсалію: 

«Натовп з натугою просочувався до зали крізь двері, на яких 

кількоро волосатих і голомозих справно пхали в руки кожному 

«цілющий набір» [4, с. 113].  

Метонімія активно використовується у відтворенні 

узагальненого образу народу в романі: «Зала, мало що розуміючи з 

того, що відбувалося, поволі переходила з отупіння в екстаз, що 

наростав, як гул невблаганного цунамі. Раптом не втрималася 

схлипнула якась лиходолиця в першім ряду, її підтримали ще 

кілька. І враз зала вибухнула екстазом, заридала, заголосила, 

забилася в конвульсіях» [4, с. 135], «Зала завирувала, забилася 

хвилею, як штормове море, викидаючи на сцену тих, що пробрались 

до неї першими» [4, с. 123]. У наведених прикладах, за допомогою 

метонімії Г. Тарасюк експресивно розкриває стан натовпу 
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знедолених, ошалілих від горя людей. Вони прийшли на «сеанс» до 

Марсалії з надією, в очікування справжнього дива, а, натомість, їх 

безсоромно ошукають і пограбують. 

Роман «Блудниця вавилонська» наповнений сатиричним, 

викривальним пафосом, який досягається через невідповідність 

зовнішньої, показової святості, внутрішній гріховності, моральному 

занепаду. Письменниця використовує біблійні вирази поряд із 

зображенням зниженого, буденного, аморального чи 

меркантильного, наприклад: «Із джипів вискочили екіпіровані у 

камуфляжі і чорні маски охоронці, бородаті ученики та голомозі 

помічники й грізно закричали: «Розступись! Розійдись!» − і юрба, 

сахнувшись, відкотилася й слухняно розступилася, як води 

біблійного моря» [4, с. 112], «…люди… душилися в проходах, між 

рядами, перевисали гронами через балюстради натоптаних вщерть 

балконів, які трималися хіба що на молитві директора Будинку 

культури, що спостерігав крізь дірку в кулісі за цим вавилонським 

стовпотворінням, проклинаючи той день і час, коли дав згоду на 

сеанс знаменитої цілительки, спокусившись нечуваної для їхньої 

глушини заробітком» [4, с. 113-114]. 

Як засоби художньої образності для передачі реалій 

тогочасної дійсності, активно використовуються у романі біблійні 

алюзії: «У залі раптово погасло світло. Запала мертва тиша. Народ 

замовк, з благоговінням вдивляючись у важку смолисту темряву, 

що раптом розступилася, як води морські перед Месією, і з неї 

вийшла в сяючій білій одежі жіноча постать» [4, с. 125], «Народ у 

залі, вражений нечуваними звинуваченнями Митрофанової тещі, 

розгубився, втратив орієнтири, а тому глухо, утробно гудів, як 

розтривожений вулик, вивертаючи шиї, шукав її очима, а 

знайшовши, і перевів здивований погляд на сцену, де біліла 

соляним стовпом матінка Марсалія. З таким жахом, ніби вже 

почався Страшний Суд і не вистачало лиш Саваофа, що от-от мав 

вийти з-за лаштунків» [4, с. 131-132]. 

Підсилює художню експресію введення у текст твору натяків 

на певні події, явища, що набули розголосу, стали невід’ємними 

реаліями тогочасної доби: «Здавалося, тьма кромешна от-от 

поглине переповнений окаянними грішниками будинок культури, 

як пучина океанська «Титаник»...» [4, с. 126], «Зал затаїв подих від 

жаху: такого чикатила ці бідні люди ще не бачили» [4, с. 128] тощо. 

Є у романі й драматичні сцени, сповнені трагічним пафосом, 

наприклад, коли Марсалія впізнала у пораненій дівчинці власну 
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доньку Даночку, яку підрізав ножем у нападі божевілля Митрофан: 

«Нарешті процесія дісталася сцени і охоронець обережно опустив 

дівчину у вишиванці на кін обличчям до залу, а до Марсалії – 

худенькою спиною, на якій... Марсалія здивувалася: розквітала, 

розпускалася велика червона півонія! Та, пильніше придивившись, 

побачила, що на дівчині не вишиванка, а закривавлена біла блузка. 

І... Ні, це їй привиділось... Ні, не може того бути... Провидиці 

почало темніти в очах: вона впізнала блузку... Точно таку вона 

купила торік Даночці у київському ЦУМі... Тепер Марсалія 

впізнала і розкішне смоляне волосся, і рідні, вугласті плічки... 

Зрозуміла, чого ридає-голосить Теофіля... Відчула, як обриваються 

нутрощі, як підступає під серце страшна холодна 

пустка...» [4, с. 139-140]. Виразною художньою деталлю «велика 

червона півонія» [4, с. 139] Г. Тарасюк підсилює трагізм епізоду і 

почуття матері до доньки.  

Коли Марсалія дізнається, хто став винуватцем трагедії, в її 

уяві постає біблійний образ-символ апокаліптичного звіра, 

уособленням якого є Митрофан: «Відсторонивши Родіона, що 

намагався заступити її від людей, знайшла поглядом Митрофана і 

заціпеніла: на неї незмигно дивився... ЗВІР... І прийде звір і буде 

число йому 666. Згадала і запитала ЗВІРА: 

– Навіщо ти це зробив? 

– Це не я... це... Бос! Клянусь! Це він, звірюка... – белькотів 

переляканий Митрофан. Але ЗВІР мовчав, виймаючи сатанинським 

поглядом, як ножем, із неї душу. І раптом тріснула і пирснула 

навсібіч скалками скляними тиша» [4, с. 140]. 

Г  Тарасюк інтерпретує в цьому епізоді розповідь Іоанна 

Богослова про вавилонську блудницю і звіра. У Біблії сказано: «І 

побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій 

іменами богозневаженими, яка мала сім голів і десять рогів. А жінка 

була одягнена в порфіру й кармазин, і приоздоблена золотом і 

дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту 

чашу, повну гидоти та нечести розпусти її… і бачив я жінку, п’яну 

від крові святих і від крові мучеників Ісусових… А Янгол промовив 

до мене: «Чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки й 

звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів» (Одкровення 

17: 1-5).  

Символічним у творі є біблійний образ вавилонської 

блудниці, уособленням якої є Марсалія. З наведеної цитати бачимо, 

що в Біблії опис її дивує своїм контрастом. З одного боку «жінка 
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була одягнена в порфіру й кармазин, і приоздоблена золотом і 

дорогоцінним камінням та перлами», що вказує на матеріальне 

благополуччя, показне багатство. З іншого боку – «у руці своїй мала 

вона золоту чашу, повну гидоти та нечести розпусти її».  

Таким чином, порівняння Марсалії з блудницею 

вавилонською у романі є вдалим художнім прийомом. Це допомагає 

глибше розкрити й зрозуміти образ головної героїні, який теж є 

дволиким: зовнішня привабливість, святість, приховує всередині 

себе найтяжчі смертні гріхи, розпусту й облудництво, які постійно 

вчиняла Марсалія і її оточення протягом життя. 

Отже, проаналізувавши найуживаніші засоби художньої 

виразності у творі, можна зробити висновок, що Г. Тарасюк у 

романі «Блудниця вавилонська» не просто прагла правдиво 

відтворити реалії перехідної історичної епохи розпаду Радянського 

Союзу й становлення незалежної Української держави, а показати 

читачеві зміни у психологічному, емоційному стані суспільства. 

Оповідь позначена виразною авторською експресією, яка 

створюється за допомогою використання метафор, епітетів, 

порівнянь, метонімії, градації, антитези, біблійних алюзій, цитат, 

натяків, які вносять додаткові відтінки в зміст твору, створюють 

підтекст. За допомогою тропів і стилістичних фігур письменниця 

вводить у текстову тканину твору факти, події, явища, тобто усі 

реалії тогочасної дійсності, про яку йдеться мова у романі. 

Експресія художніх засобів впливає на свідомість читача, змушує 

замислюватися над зображеними подіями, не залишає байдужим 

при прочитанні. Також засоби художньої виразності є прихованою 

авторською оцінкою, адже сама Г. Тарасюк характеризує 

персонажів твору і ті події, які в ньому відбуваються. 
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2.3. До питання виникнення й ранньої історії Ужгорода 

 

Донедавна писемні свідчення залишалися єдиним джерелом, з 

якого фахівці черпали дані для відтворення історичних процесів 

давноминулих епох. У результаті багаторазового і всестороннього 

аналізу писемні свідчення фактично вичерпали свої джерельні 

можливості. Натомість наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на 

допомогу дослідникам найдавніших часів прийшла археологія з її 

практично невичерпним фондом речових джерел. Останні не тільки 

збагатили історичну науку новими матеріалами, але й дозволили 

зовсім по-новому оцінити свідчення писемних джерел, які часто-

густо суб’єктивно трактували ті чи інші явища і події. Нижче 

проаналізуємо відомі археологічні артефакти, що були виявлені на 

території обласного центру Закарпатської області. Сьогодні вони є 

основним джерелом для вирішення проблеми виникнення і ранньої 

історії міста. 

Ужгород належить до поселень особливого типу, які до 

переростання у середньовічні міста як політичні і адміністративні 

центри, осередки ремесла і торгівлі існували тисячоліття. Тому з 

метою поділу археологічного матеріалу у цьому процесі виділяємо 

два етапи: по-перше, стародавній з епохами палеоліту, енеоліту, 

бронзи, раннього заліза; по-друге, середньовічний з 

ранньослов’янською і княжою добою [3, c. 172]. Давні оселі на 

території сучасного міста, ймовірно, виникли не випадково, цьому в 

значній мірі сприяли вигідні природно-географічні умови. Так, на 

околицях міста закінчуються останні відроги Карпат, а річка Уж з 

вузької гірської долини виривається на широку Потиську рівнину. 

Долиною Ужа проходить зручний шлях через Карпати, що веде до 

Центральної та Південно-Східної Європи. 

За даними археології, первісна людина, фізичним типом якої 

був неандерталець, заселила Дайбовецький, Радванський, 

Горянський пагорби а також Замкову гору, що панують над 

навколишньою місцевістю, приблизно 150-100 тисяч років тому. 

Свідченням цього є сліди стоянок первісних людей, а також кам’яні 

знаряддя праці, нуклеуси, відщепи, які датуються мустьєрським 

часом раннього палеоліту [10, c. 180-187]. З появою людського 



93 
 

життя на території міста починається його славна й багатовікова 

історія.  

Археологічні знахідки новокам’яного, мідно-бронзового і 

залізного віків свідчать, що людське життя з притаманним йому 

поступальним розвитком вирувало тут протягом згаданих епох. 

Поселення неоліту, мідно-бронзової доби (V-II тис. до н. е.) 

зафіксовані у східній і західній частинах міста: на правому березі 

р. Уж (вул. Загорська, мікрорайон Доманинці), на лівому березі 

р. Уж (Радванка, Дравці, вул. Минайська) та інших 

місцевостях [8, c. 411; 6, с. 376 ]. На території міста зафіксовано 

кілька бронзових скарбів та біля сотні поодиноких знахідок, у 

складі яких знаряддя праці, зброя, побутові речі, прикраси ХІ-

VIII ст. до н.е. Так, до складу першого з них, що був виявлений у 

1891 році, входило 66 екземплярів бронзових прикрас, серед 

предметів іншого скарбу з вул. Минайської нараховувалося 23 

бронзових вироби, третій включав 7 бронзових 

предметів [13, s. 218]. Було знайдено також 123 поодиноких 

бронзових виробів, датованих добою пізньої бронзи і раннього 

залізного віку.  

У добу фракійського гальштату, тобто ранньозалізного віку 

(ІХ-VII ст. до н.е.) розвиток майнової нерівності, а також 

міжплемінні зіткнення сприяли виникненню укріплених поселень-

городищ. Серед останніх, вірогідно, була й Замкова гора Ужгорода 

– місце, що укріплене самою природою. Крім висоти, що панувала 

над навколишньою місцевістю, пагорб був оточений повноводними 

рукавами р. Уж, що протікала в його підніжжя, створюючи 

додатковий оборонний бар’єр. Розкопками по вулиці Капітульній 

(1952 р.) та у дворі середньовічного замку (1987 р.) виявлені 

артефакти, що характерні для гальштатських городищ Центральної 

Європи [2, c. 171-186]. Як свідчать археологічні джерела, 

починаючи з ранньозалізного віку Замкова гора і в наступні 

історичні епохи не раз виконувала роль оборонного центру з 

притаманними соціальними функціями економічного та 

політичного центру навколишньої округи. 

Протягом ІІІ-ІІ ст. до н.е. місцеве населення з культурними 

традиціями куштановицької культури (VI-IV ст. до н.е.) отримало 

новий імпульс для соціально-економічного розвитку, що був 

пов’язаний з появою кельтів (галлів) на Закарпатті. Кельти сприяли 

становленню різних видів ремесла: залізоробного, ювелірного, 

гончарного. Ця подія, крім археологічних пам’яток, засвідчена, на 
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наш погляд, і в давніх топонімах міста: Галаго, Гальські ями (давні 

шахти по видобутку залізної руди, що відкриті в підніжжя Лисої і 

Радванської гір).  

Перша половина І тис. н.е. – період інтенсивного впливу 

римсько-провінційної культури на сусідні «варварські» народи. На 

теренах міста цей період представлений поселеннями пшеворської 

культури в районі вулиць Загорської, Капушанської, передмість – 

Горян, Доманинець [8, c. 399-405]. На цих поселеннях засвідчено 

успіхи місцевого населення в домобудівництві, землеробстві, 

ремеслі, обміні. В побут широко ввійшла кружальна кераміка, 

римські монети, прикраси. 

Наступний етап в історії розвитку міста – це період раннього 

середньовіччя (VI-IX-ст.), який характеризується етнічною 

стабілізацією регіону, заселенням Верхнього Потисся, в тому числі 

й території міста, слов’янами, формування окремих структурних 

елементів, що були притаманні середньовічному місту. Ряд 

писемних джерел раннього феодалізму зберегли згадки про 

наявність у слов’ян Центральної і Південно-Східної Європи у 

період розселення так званих жуп – об’єднань великих 

слов’янських родів, очолюваних виборними жупанами [14, s. 85-

115; 61-76]. Саме в цей час у слов’ян відбувався поступовий перехід 

від первіснообщинних відносин до феодального ладу, від 

безкласового суспільства до зародження майнової нерівності. 

Угруповання слов’янських племен з матеріальною і духовною 

культурою празького типу (сюди входили і літописні племена білих 

хорватів), що наприкінці V – на початку VI ст. осіли у Верхньому 

Потиссі, становили, вірогідно, окремі територіально-сусідські 

об’єднання. На основі сучасного стану археологічного вивчення 

регіону можемо вести мову про те, що в VII-IX ст. у Верхньому 

Потиссі існувало принаймні три таких об’єднання з центрами в 

Ужгороді, Угочі (нині Виноградів), в Земплині (нині м.Земплин у 

Східній Словаччині). До ужгородського угруповання, як свідчать 

археологічні джерела, входили слов’янські поселення, що були 

виявлені саме на території сучасного міста (Радванка, Галаго, 

Горяни, Доманинці) та його околиць, а також в селах Галоч, 

Глибоке, Кам’яниця, Коритняни, Великі Лази, Оноківці, Оріховиця, 

Ратівці, Холмок та ін. Всі вони тяготіли до ужгородського центру. 

Найдавнішими слов’янськими археологічними пам’ятками, 

що засвідчені на території міста, є поселення і безкурганний 

могильник празької культури в західній частині міста 
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(вул. Загорська). Вони датуються VI-VII ст. [8, c. 399-414]. Інші 

поселення – на Радванці, в Горянах, Доманинцях існували в VII-

IX ст. [1, c. 39-48]. Ймовірно, ці поселення поклали початок 

формуванню протоміста. Для останнього характерна укріплена 

частина, відсутність значної кількості посадського населення, 

обмежена кількість функцій, притаманних середньовічним містам, 

наприклад, торгово-реміснича. 

 Важливим фактором у локалізації Ужгорода був його 

просторовий зв’язок з особливостями як регіонального, так і 

локального ландшафтів. Він впливав на архітектурно-планувальну 

структуру міста та його просторові зв’язки, на розташування 

дитинця і посаду, вуличну сітку, характер оборонних споруд тощо. 

В результаті тривалих дискусій історики і демографи прийшли до 

висновку, що під містом слід розуміти складний соціальний 

організм, в основі якого лежить виконання різноманітних функцій: 

адміністративно-фіскальної, торгово-ремісничої, військово-

оборонної, культурно-релігійної. В залежності від умов 

формування, ступеня соціально-економічного розвитку функції 

міста часто змінювалися. Одні розвивалися швидше, інші втрачали 

свою первісну роль. Це явище вченими довгий час не враховувалось 

або враховувалось частково. Сьогодні зрозуміло, що цією, а не 

іншою причиною слід пояснювати появу великої кількості гіпотез 

про виникнення середньовічних міст. 

Починаючи з ІХ ст., вірогідно, Ужгород поступово починає 

виконувати роль жупного центру і переростає з протоміста в місто 

ранньофеодального типу. Історико-географічна топографія 

свідчить, що на території сучасного міста в часи його формування 

існували два типи середньовічних поселень. Ті, що 

розташовувалися на рівнині і у підніжжя пагорбів, і поселення на 

схилах Карпатських гір, що пасмом спускаються з правого і лівого 

боку долини річки Уж. Перші виявлені на Радванці і Галагові, другі 

займали пагорби в Горянах і Замковій горі. Їх соціальна значимість 

була неоднакова. Поселення на рівнині належали простим 

землеробам, скотарям, а інші – общинній і феодальній верхівці.  

Так як дослідження території міста з археологічної точки зору 

було досить обмеженим, поки що у нас відсутні дані, які б 

аргументовано дозволили віддати перевагу поселенню в Горянах чи 

на Замковій горі, навколо яких утворилися ряд осель, що поклали 

початок Ужгороду. У Горянах, наприклад, навколо ротонди Х-

ХІІ ст. зафіксовано сліди земляних валів і ровів, виходи 
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культурного шару ХІ-ХІІІ ст., руїни кам’яної споруди кріпосного 

типу. На Замковій горі виявлено виходи культурного шару ІХ-

ХІІІ ст., залишки кам’яного замку і готичного храму ХІV ст. Тобто, 

Горяни та Замкова гора є тими топографічними місцями, з якими, 

ймовірно, слід пов’язувати формування середньовічного міста.  

На наш погляд, на час приходу угорців у Карпатську 

улоговину помешкання в Горянах та на Замковій горі вже були 

слов’янськими ранньофеодальними центрами. З ними слід 

пов’язувати появу напівлегендарного слов’янського жупана (князя) 

Лаборця, який як історична постать фігурує в угорському 

писемному джерелі ХІІ ст. «Геста Гунгарорум». Думка про 

існування слов’янських центрів у Горянах чи на Замковій горі 

цілком вірогідна, якщо врахувати, що з часу слов’янської 

колонізації Верхнього Потисся пройшло майже чотири століття 

(кінець V – початок VI ст.). За цей період відбулися значні зміни в 

соціально-економічному розвитку слов’янських племен, що 

привело до розпаду первіснообщинних відносин і появи 

ранньофеодальних утворень, яким, ймовірно, було одне з 

верхньопотиських об’єднань слов’ян з центром в Ужгороді. 

Непрямим підтвердженням цієї думки міг би послужити хоча би 

той факт, що за часів угорського короля Іштвана І (1000-1038) 

комітатськими осередками, як правило, ставали колишні племінні 

центри. Так, при утворенні комітату Унг його столицею став Унгвар 

(Ужгород). Це ще раз підтверджує думку про те, що місто до 

приходу угорців уже було слов’янським центром верхньотиського 

регіону. Звідси логічно випливає думка, що якщо Ужгород у часи 

приходу угорців був слов’янським центром, то його повинен був 

очолювати представник місцевої влади – жупан. Проти дуки (князя 

Лаборця) як міфічної особи виступає ряд дослідників, але суть 

проблеми не в цьому. Питання не в імені того чи іншого володаря, а 

в тому, існували чи ні ранньофеодальні слов’янські об’єднання у 

Верхньому Потиссі. Всі прямі і непрямі джерела свідчать, що такий 

факт мав місце.  

Де первісно розташовувалось місто чи в околиці Горян, чи 

навколо Замкової гори – питання і по сьогоднішній день доволі 

дискусійне. Ряд дослідників, наприклад, Г. Стрипський, були 

переконані, що стара фортеця Ужгорода існувала в Арпадові часи 

не там, де вона тепер знаходиться, а далеко на південь, там де Унг 

зливається з річками Цибавкою, Чорною, Собраницькою, Лаборцем, 

вище села Драгньова [11, c. 126]. Звідси і отримав назву Уг. 
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І. Кондратович схилявся до думки, що місто в своєму розвитку 

пройшло ряд етапів, що були пов’язані з Горянами і Замковою 

горою. На його погляд, перший з них припав на час існування 

земляного городища десь у районі Горян, яке згодом було 

зруйновано монголо-татарами. Наступний був пов’язаний з 

побудовою кам’яної фортеці приблизно під 1248 роком. Вона 

знаходилась вище земляного городища, на скелі над річкою Уж, 

там, де нині лежить село Горяни. Останній етап – це побудова 

Другетами «нової» кам’яної фортеці на Замковій горі [5, c. 120]. 

Думку про розташування давнього Ужгорода в околиці села Горяни 

поділяв також К. Мейсарош [16, s. 110]. П. Сова відстоював тезу, 

що Ужгород і тисячу років тому розташовувався навколо Замкової 

гори [9, c. 290].  

На основі вивчення археологічних джерел думку про 

виникнення міста висловив К. Бернякович. Протягом 1948-1949 

років дослідник на території ужгородського замку провів розкопки, 

в результаті яких встановлено, що нижня дата культурного шару 

датується ІХ Х ст., верхня – ХІІІ ст. [3, c. 450]. На погляд ученого, 

місто виникло з кількох поселень, що існували на його території, 

подібно до Києва, Чернігова, Любеча. Найбільш давніми були 

поселення на Радванці і Галагові (VIII-IX ст.). До більш пізнього 

часу відноситься заселення Замкового городища, розташованого 

між Галаговим і Радванкою. На думку дослідника, саме поселення 

на Радванці і Галагові склали ядро майбутнього міста. Певний час 

усі три поселення співіснували, а потім центр остаточно утвердився 

на Замковій горі. 

Певне відношення до локалізації первісного місця 

розташування Ужгорода мають і окремі історичні події. Так, після 

монголо-татарської навали і відходу загарбників з Угорщини 

король Бейла ІV наказав у прикордонних районах споруджувати 

кам’яні замки, які повинні були захистити кордони країни від 

повторного нападу татар [15, s. 78-79]. Саме тоді в Горянах 

споруджується кам’яний замок, який в джерелах отримав назву 

«новий». Відомо, що на початку ХІV ст. він був значно 

поруйнований в результаті міжусобної війни між ужанським 

наджупаном Петром Петені і прихильниками нового короля 

Угорщини Карла Роберта із династії Анжу. Після поразки Петра 

Петені його маєтки в комітаті Унг були подаровані вихідцям з Італії 

Філіпу Другету та його брату Яношу. Останній став засновником 

горянської і гуменянської вітки Другетів. 
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Коли горянський «новий» замок втратив своє військове 

значення Другети, ймовірно, зі стратегічних міркувань охорони 

торгового шляху через Ужоцький перевал спорудили в першій 

половині XIV ст. кам’яну фортецю на Замковій горі, а на його 

подвір’ї готичний храм. Виникає питання: чому Другети обрали 

місцем спорудження «нового» ужгородського замку саме Замкову 

гору? Окрім вище згаданих причин, на нашу думку, мабуть ще й 

тому, що вона з давніх-давен, поряд з Горянами, була одним із 

престижних місць для проживання. Не виключено, що існували й 

інші причини, які сьогодні нам невідомі. Згодом, у XVI ст. фортеця 

була повністю перебудована в стилі ренесанс і в такому вигляді 

дійшла до наших днів. 

 Заслуговує на увагу і той факт, що назва Горяни (латинською 

«Герин», угорською «Геринь») у писемних джерелах з’являється 

тільки в 1322 році («домініум де Герин»), коли, вірогідно, 

завершилось будівництво «нової» фортеці на Замковій горі. Цікаво, 

що в писемних джерелах ХІ-ХІІІ ст. окремо Ужгород і Горяни не 

згадуються. Всюди фігурує тільки назва «Унгвар» (Ужгород) – 

столиця комітату Унг. 

Отже, відповідь на питання, де знаходився первісний центр, 

навколо якого виник Ужгород, залишається відкритим. Не 

розв’язали, а ще більше загострили проблему ті невеликі 

розвідувальні розкопки, які проводились у 

Горянах (1926, 1988, 2009) та на Замковій горі (1948-1949, 1978). 

Щоб завершити дискусію і аргументовано відповісти на поставлене 

питання, необхідно здійснити широкомасштабні дослідження на 

вказаних пунктах. Така робота необхідна ще й тому, що вона 

поклала би початок дискусії про генезу середньовічних міст на 

Закарпатті. 
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2.4. Кількісні та конотаційні характеристики німецькомовних 

фразеологізмів з гастрономічним компонентом 

 

Сфера харчування, яка посідає значне місце в житті людини, 

знаходить відповідне відображення як у мові, так і у 

фразеологічному фонді національних мов зокрема, що, у свою 

чергу, стає предметом різних лінгвістичних досліджень. 

Так, наприклад, О. Дормідонтова досліджувала гастрономічну 

метафору як засіб концептуалізації світу [5], аналізом глобального 

концепту «Їжа» займалась О. Савельєва [12], цікавим є дослідження 

німецького кулінарного тексту Пізнього Середньовіччя [11]. 

Фразеологізми, у структурі яких містяться іменники на 

позначення страв, напоїв та приправ, також не залишаються поза 

увагою мовознавців-дослідників фразеології (напр., 

І. Бовсуновської [2], Ю. Сазонова [14], А. Дворнікової, С. Лісняк [4] 

та інших). Проте дослідження цієї групи фразеологізмів неможна 

вважати вичерпаними, що зумовлює актуальність нашого 

дослідження, пов’язану з необхідністю визначення кількісних 

параметрів та конотаційних особливостей гастрономічних 

фразеологізмів (далі ГФ), які містять у своєму складі іменники на 

позначення страв, напоїв та приправ. 

Саме аналіз кількісних і конотаційних (оцінних) 

характеристик ГФ і є метою нашого дослідження.  
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення 

наступних завдань: 

1. Визначити за допомогою методу суцільної вибірки 

кількість зафіксованих ГФ в авторитетному «Німецько-

українському фразеологічному словнику» В. Гаврися, О. 

Пророченко [3]. 

2. Виявити найпродуктивніші у німецькій мові іменники на 

позначення назв страв, напоїв і приправ (іменники-гастроніми). 

3. Дослідити за допомогою психолінгвістичного 

експерименту конотаційну (а саме оцінну) характеристику ГФ. 

Новизна дослідження пов’язана саме з визначенням 

зазначених вище характеристик ГФ на основі фразеологічного 

словника В. Гаврися та О. Пророченко і використанням 

психолінгвістичного експерименту. 

Слід зауважити, що під фразеологізмом (фразеологічною 

одиницею, далі ФО) розуміємо поєднання двох та більше лексичних 

одиниць з частковим або повним переосмисленням компонентного 

складу, тобто значення фразеологізму не дорівнює сумі значень його 

лексичних компонентів. Але вплив кожного такого компонента на 

формування загального значення усього фразеологізму 

(фразеологічного значення) видається цілком логічним [1; 8].  

Саме тому аналіз цих компонентів (у нашому випадку 

іменників-гастронімів) та їх можливий вплив на загальне (у нашому 

випадку оцінне) значення викликає науковий інтерес. 

1. Кількісні характеристики гастрономічних фразеологізмів. 

Як зазначено вище, методом суцільної вибірки з «Німецько-

українського словника» В. Гаврися і О. Пророченко (загальний 

обсяг якого біля 30000 ФО) відібрано 356 ФО, у складі яких є 

іменники-гастроніми, тобто ГФ складають приблизно 1% усіх 

зафіксованих в аналізованому лексикографічному джерелі 

фразеологізмів. 

У складі цих 356 ГФ зафіксовано 91 окремий іменник-

гастронім, тобто середня фразеологічна продуктивність іменників-

гастронімів у німецькій мові 4 ФО на іменник (356 ФО: 91 іменник-

гастронім). Отже, усі іменники-гастроніми з фразеологічною 

продуктивністю 4 ФО є середньопродуктивними, вище 4 ФО – 

високопродуктивними, а нижче 4 ФО – низькопродуктивними. 

У нашому дослідженні виявлено 18 високопродуктивних 

(Brot(42 ФО), Ei(27 ФО), Brei (19 ФО), Wasser (18 ФО), Wein (14 

ФО), Butter (11 ФО), Salz(11 ФО), Suppe(11 ФО), Brühe (10 ФО), 
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Käse (10 ФО), Honig (9 ФО), Pfeffer (8 ФО), Bier (7 ФО), Braten (7 

ФО), Quark (5 ФО), Butterbrot (5 ФО), Milch (5ФО), Tee (5 ФО)), 6 

середньопродуктивних (Kuchen (4 ФО), Nudel (4 ФО), Saft (4 ФО), 

Salat (4 ФО), Speck (4 ФО), Zucker(4 ФО) і 67 низькопродуктивних 

іменників-гастронімів (напр., Brötchen (3 ФО), Essig (3 ФО), 

Extrawurst (3 ФО), Kaffee (3 ФО), Öl (3 ФО), Rosinen (3ФО)). 

Отже, у німецькій фразеології найпродуктивнішим серед 

досліджуваних іменників є іменник «das Brot», що є цілком 

очікуваним, враховуючи давнє походження слова, важливість хліба 

для життя людини і, відповідно, його символічні значення (напр., 

«Arbeit gibt Brot, Faulheit bringt Not», «Jemand ist sein letztes Brot 

gebacken»). 

Високою фразеологічною продуктивністю володіють також 

іменники «das Ei» і «der Brei», що пов’язано також із тим фактом, 

що значна кількість ФО сформувалася у середні віки, коли ці 

продукти були основними у харчуванні широких верств населення 

і, відповідно, ставали предметами фразеологічного переосмислення 

(напр., «Wer viel Eier hat, backt viel Kuchen», «Viele Köche verderben 

den Brei»). 

Серед напоїв з тих самих причин очікувано «лідирує» 

іменник «das Wasser». Вода, як відомо, була і залишається 

основним напоєм та символом життя (напр., «Mit Wasser und Brot 

kommt man durch alle Not», «Es wird überall mit Wasser gekocht»). 

Серед приправ, також цілком очікувано, найбільш 

продуктивним фразеологічно виявився іменник «das Salz». Сіль 

була і залишається основною приправою і має також яскраву 

символіку (напр., «Salz und Brot macht Wangen rot»,«Etwas ist für 

jemand Salz auf die Wunde»). 

Таким чином, серед ГФ помітною є загальнофразеологічна 

тенденція максимального залучення до утворення ФО 

загальновживаних іменників, які мають давнє походженя, 

позначають важливі предмети (явища) у житті людини (народу), 

часто використовуються у спілкуванні та володіють яскравими 

символічними значеннями. 

2. Оцінна конотація гастрономічних фразеологізмів. 

Фразеологізми, як відомо, покликані давати емоційну оцінку 

навколишній дійсності, а конотація, у якій, у свою чергу, 

розрізняють оцінний, емотивно-експресивний та функціонально-

стилістичний елементи [10 с. 49; 13 с. 249], є важливим 

компонентом фразеологічного значення. 
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Для визначення оцінної конотації ГФ ми використали 

згаданий вище психолінгвістичний експеримент, який набув 

популярності в середині ХХ століття і продовжує 

використовуватися у сучасних лінгвістичних дослідженнях 

(напр., [6; 9]), оскільки дає змогу дослідити мовні явища на вісі 

«мова-свідомість». 

У нашому випадку психолінгвістичний експеримент 

грунтується на стереотипних уявленнях певної етнокультури про 

«добро» і «зло», що передбачає оцінювання явищ навколишнього 

світу як умовно «позитивні» (+), «негативні» (-) або «нейтральні» 

(0). Основною перевагою психолінгвістичного експерименту є його 

простота та зручність у застосуванні.  

У експерименті взяли участь 30 чоловік різної статі і віку: 

носії мови, викладачі німецької мови і студенти-старшокурсники, 

які вивчають німецьку мову, Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича.  

Учасникам експерименту потрібно було біля кожного із 

запропонованих ГФ поставити один із знаків «+», «-» або «0», 

залежно від того, для якої оцінки можна потенційно використати 

кожен окремий ГФ. 

У результаті цього експерименту серед досліджуваних ФО 

виявлено 224 умовно «негативно» конотованих ГФ (63% від усіх 

ФО), 81 «позитивно» (23%) і 51 «нейтрально» конотований (14% від 

усіх ФО). (Напр., «Wasser in den Wein gießen» (-), «Sein gutes Bro 

thaben» (+), «Sich gleichen wie ein Ei dem anderen» (0)). 

Серед гастрономічних фразеологізмів німецької мови 

спостерігаємо переважання «негативно» конотованих ФО, оскільки, 

як відомо, саме негативні явища викликають найсильніші емоції і 

знаходять відповідне відображення у фразеології, а позитивні 

явища і події сприймаються як норма і, відповідно, рідше 

фіксуються у мові та мовленні [7]. 

Отже, конотаційні характеристики досліджуваної групи 

фразеологічних одиниць співпадають із загальнофразеологічними 

тенденціями кількісного переважання негативно конотативних ФО 

над позитивними та нейтральними. 

Перспективи досліджень полягають у контрастивних 

дослідженнях кількісних та конотаційних характеристик 

гастрономічних фразеологізмів на матеріалі різних мов з метою 

можливого виявлення як певних мовних універсалій, так і 

індивідуальних особливостей окремих мов у сфері фразеології. 
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2.5. Категорії «символ» та «світло» в структурі  

середньовічної естетики 

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей художнього 

мислення в епоху середньовіччя. На основі аналізу культурно-

історичного контексту, практики готичного будівництва 

аргументується теза про те, що визначальними структурними 

елементами естетики середньовіччя були категорії «символ» 

(«алегорія») та «світло» («ясність»).  

Якщо унікальна смислова структура будь-якої культурно-

історичної епохи ґрунтується на певних самоочевидностях, то 

однієї із них, найсуттєвішою, що визначає своєрідність стилю життя 

в середні віки, є та, внаслідок якої дійсність є дзеркалом 

http://eprints.zu.edu.ua/5841/1/27-29.pdf
http://hispanismo.cervantes.es/documentos/sazonov.pdf
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трансцендентної потойбічної реальності, яка у свою чергу вказує на 

наявність більш глибоко смислу. 

Для притаманного людині середньовіччя типу мислення 

предметний світ не вичерпується простою наявністю. Будь-який 

предмет і будь-яка подія – навіть дуже звичайні та банальні – мають 

особливу смислову глибину. Жодна річ не розчиняється повністю у 

своєму конкретному матеріальному тілі. Не існує події, яка б 

розгорталася лише в просторі плоскої буттєвості і згасала б 

повністю у своєму матеріальному результаті. Всі вони значать 

набагато більше, ніж їхня власна сутність. Сьогочасне буття речей – 

це синтетична їх предметної наявності та їх символічної 

значущості; тобто вони є символами іншої, більш піднесеної та 

самоцільної реальності. Тому універсум – не стільки впорядкована 

сукупність предметів, явищ та подій, скільки невичерпний 

резервуар символів.  

Видимий світ не має самостійного буття та смислу. У своєму 

сутнісному визначенні він є розпізнавальним знаком чогось іншого. 

Пізнавальний знак – це лише банальний та абсолютно 

нефункціональний шмат дерева, каменю чи металу, що сам по собі 

нічого не вартує. Очевидно, йому притаманна певна форма, колір, 

внутрішня структура та зміст, але онтологічно його можна 

виправдати лише через те, на що він вказує. Справжній сенс 

винесений за межі його власного предметного буття. Він 

знаходиться не в його предметних властивостях, а в тих ознаках, які 

перетворюють банальну річ у чіткий та виразний знак. Натомість, 

символ виступає у вигляді предмету, чия смислова наповненість 

обумовлена його відношенням до чогось іншого; він є частиною 

того, що репрезентує деяку цілісність. Символ – водночас і те, і 

інше, відкритість і таємниця, банальна очевидність і метафізична 

глибина. «Предметний образ та глибинний смисл виступають у 

структурі символу як два полюси, що немислимі одне без одного 

(тому що смисл втрачає поза образом свою явленість, а образ поза 

смислом розпадається на свої компоненти), але й розведені між 

собою, у той же час породжують між собою напругу, у якій і 

полягає сутність символу» (Аверинцев С. С. Символ Краткая 

литературная єнциклопедия. – Т.6 – М., 1971 – С. 826.) 

Добре відомо, що світ людини середньовіччя саме такий – 

єдиний, але двопластовий. Тому символізм для нього – найбільш 

природній тип світоглядного реагування. Символізм в середні віки 

не лише теологічна доктрина чи літературна естетична форма, але й 
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універсальний спосіб сприйняття дійсності. Символічні не лише 

мистецтво, філософія чи юриспруденція, а й уся буденність зіткана 

із символічних образів та дій. Символізм є, так би мовити, власним 

здоровим глуздом середньовіччя, своєрідною перспективою, 

виходячи із якої людина сприймає своє існування в світі.  

Символічні зв’язки не нав’язані предметам та явищам ззовні. 

Людина середньовіччя сприймає їх як щось абсолютне і 

обов’язкове. Предмети для неї – пізнавальні знаки, але не тому, що 

вони пов’язані з трансцендентним смислом за допомоги 

перекинутого містка, а тому що вони реально, онтологічно є 

носіями властивостей існуючої дійсності. Червона троянда не 

просто асоціюється з кров’ю Христа, а квітка лілії – з хрестом, на 

якому був розп’ятий Спаситель. Вони, постаючи символами, в 

певному сенсі є кров’ю та розп’яттям. Символічне переплетення 

реалій у світі має не техніко-людське, а божественне походження, і 

в середні віки ніхто не піддає сумніву його необхідності та 

загальної значущості.  

Як зазначалося, суттю символу є та напруга, що існує між 

двома його полюсами – предметним образом та глибинним 

смислом. Ця напруга породжується безперервним протиборством 

доцентрових та відцентрових сил, онтологічним прагненням «двох» 

з’єднатися і «єдиного» – розпастися до кінця на складові частини.  

Прикладом тенденції до з’єднання та ототожнення може бути 

хліб та вино в літургійному дійстві, що заміщають собою тіло та 

кров Христа. Прикладом можуть бути і сакральні предмети 

(наприклад, ікони), що володіють магічною силою, внаслідок чого 

вони стають чудотворними. 

Протилежна тенденція – розрив єдиного, розрив символічних 

зав’язків між творінням та творцем. Коріння цієї тенденції – у самій 

природі середньовічного символізму. Вона – безпосереднє 

породження того, що його власна ціль (символізму) знаходиться 

поза символічним світосприйняттям, повинна вивести туди, де вже 

нема символів і образів, – до чистого і нічим не опосередкованого 

лицезріння бога. Ідеальною нормою середньовічного символізму є 

містика. Своє істинне виправдання складна і заплутана символогія 

середньовіччя знаходить у принциповій можливості подолання 

будь-якого посередництва між людиною та богом. «Тепер ми 

бачимо, як у дзеркалі, неясно; тоді ж – обличчя в 

обличчя» (І До Коритян, 13, 12) – у цій надії міститься дійсний 

смисл середньовічного символізму. Вочевидь, містицизм є 



106 
 

одночасно запереченням символічного світогляду і його смисловим 

горизонтом. Для містика є абсурдним напружене споглядання 

предметів з метою розглядання їх трансцендентного значення, якщо 

це не призводить до розчинення обрисів самої предметності. 

Отже, розрив між предметом та його смислом міститься у 

свмій природі середньовічного символізму. З точки зору граничного 

містичного досвіду будь-яке предметне опосередкування між 

душею християнина і богом може видаватися не лише недостатнім, 

непотрібним, але й шкідливим, оскільки відхиляє віруючого від 

справжньої вищої мети праведного життя – споглядання самої суті 

божої. З цим пов’язана зневага до світу, аскетизм, нетерпимість до 

всього тілесного і земного.  

Голландський історик культури Йоган Гейзінга виокремлює в 

релігійних концепціях середньовіччя, (Хейзинга Й. 

ОсеньСредневековья / Пер. Д. В. Сильвестрова. Под ред. 

С. С. Аверинцева. – М.: Наука, 1988. – 544 с – 191-207), у його 

теологічних та філософських спекуляціях три форми мислення: 

реалізм (як це розуміла схоластика), символізм, персоніфікацію ідеї 

(алегорію). Реалізм, символізм та алегорія нерозривно пов’язані між 

собою. І якщо в реалізмі Гейзінга вбачає домінуючу форму 

мислення, яку репрезентувала схоластика, а у символізмі – 

«життєве дихання середньовічної думки» загалом, то домінуючою 

формою мислення у мистецтві була, на наш погляд, алегорія. 

Різниця між символом та алегорією полягає у тому, що смисл 

символу неможливо дешифрувати простим зусиллям розуму, у 

нього необхідно «вжитися». Саме у цьому полягає принципова 

відмінність від алегорії: смисл символу не існує в якості якоїсь 

раціональної формули, яку можна «вкласти» в образ і потім вийняти 

із образу. Але в той же час вони тісно пов’язані між собою. 

Підтвердженням цьому є те, що у середні віки глибокий символізм 

недиференційовано співіснував з дидактичним алегоризмом.  

Мистецтво у середньовічній естетиці, починаючи з патристики, 

підпорядковувалося дидактичним завданням. Цим пояснюються 

деякі особливості цієї естетики: полеміка, що була спрямована проти 

античного мистецтва; критика народного мистецтва, символічне та 

алегоричне тлумачення творів мистецтва тощо. 

Дидактична література середніх віків поряд з алегоричною 

поезією, що ілюструвала наукові поняття та абстрактні ідеї у 

поетичних образах, включала в себе також і повчальну прозу, яка 

надавала популярності, доступної форми середньовічній вченості. 
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За допомоги цієї літератури втілювався в життя принцип 

середньовічної освіти: повчати, розважаючи, і розважаючи, 

повчати. Широке розповсюдження алегорія отримує і в 

образотворчому мистецтві – живописі, скульптурі, архітектурі.  

Алегоризм проникає не лише в мистецтво, він охоплює собою 

всю естетичну свідомість середньовіччя. Дуже часто цей алегоризм 

переростає у числову символіку, яка отримала особливе поширення 

в музичній естетиці. 

Надаючи кожному числу особливого символічного значення, 

автори творів про музику символічно тлумачили і саме мистецтво. 

Так, наприклад, число «один» як джерело всіх інших чисел, туло 

символом зв’язку музики та церкви. Трійка вважалася найвищою 

досконалістю: прийнятий у середньовічній теорії потрійний поділ 

музики символічно означав триєдність бога і три традиційні 

християнські чесноти – віру, надію, любов. Число «чотири» 

означало і чотири пори року, і було символом світла, оскільки 

світло (за біблейською легендою) було створене на четвертий день 

творіння, і чотири музичних консонанси. Числу «сім» відповідали 

сім планет. Сім днів творіння, сім ступенів октави тощо. 

Яскравим прикладом алегоричного способу мислення у галузі 

художньої творчості був «Роман про Троянду». Персонажі роману – 

Привіт, Омана, Небезпека, Соромливість, Страх – уособлювали 

людські чесноти та вади у людській же подобі. Зовнішній вигляд та 

внутрішній декор готичного собору також являв собою «небесний 

Єрусалим».  

Символічне світосприйняття у своїх граничних формах може 

тяжіти як до містики, так і до натуралізму. Якби людське та небесне 

життя повністю збігалось, як про це мріяли німецькі містики 

14 сторіччя, тоді б дійсно адекватною формою символізму була б 

містика. Але будь-який тогочасний містик – і не містик – розуміли, 

що людське життя далеке від того, щоб його іменувати в 

буквальному смислі слова божественним. Звичайно, дещо 

божественне в людському житті знаходили. Але повністю 

ототожнювати його з божеством не наважувалися. Очевидно, що 

все земне життя – і особисте, і суспільне, і космічне – є божеством 

лише у переносному сенсі слова. А розуміти людське життя лише у 

переносному сенсі слова означало для містика мислити алегорично. 

Для мистецтва ж алегоричний спосіб мислення є природнім, 

оскільки воно за своєю суттю повинно оформити реальність 

образно, навіть коли цей образ розуміється як дуже віддалена 
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подібність первообразу. Якщо ж цього нема, то мистецтво 

перетворюється в орнаментальну символіку. А готичне мистецтво 

не є орнаментальною символікою. Можна стверджувати, що готика 

поєднує в собі крайнощі символічного світосприйняття, тому в ній 

знаходять як елементи натуралізму, так і елементи містичні.  

Форма у середньовічній естетиці є першою характерною 

ознакою краси. Другою характерною ознакою є світло або сяяння. 

Так, Августин говорить про красу як сяяння порядку та істини. 

Фома Аквінський називає цю променистість третьою ознакою краси 

після пропорції частин та гармонії. Найпростіший вияв краси та 

світла – це звабливість яскравих кольорів та блиску. Але яскраві 

кольори та блиск – це лише зовнішні символи світла. Щоб уявити 

його повну могутність, необхідно знати, що і в чуттєвому світі і 

поза ним містики вбачали світло недосяжне, більш яскраве, ніж 

сонце, а всередині цього світла – ще одне світло, вигляд якого 

проганяє смуток та біль.  

Августин розрізняє два роди світла: створене і нестворене. 

Останнє – це божественне світло, від якого походить весь 

матеріальний світ. Створений світ поділяється, у свою чергу, на три 

види: 1) видиме світло, 2) світло душі, завдяки якому здійснюється 

чуттєве сприйняття матеріального світу, і 3) розумове або духовне 

світло. Видиме світло, передусім, світло сонця та інших небесних 

світил, сприяє вияву краси всього видимого світу, приносячи 

людині задоволення. «І сам володар кольорів, – говорить Августин, 

– це сонячне світло, яке заливає все, що ми можемо бачити, де б я 

не був вдень…» (Августин Св. Сповідь / Пер. з латини. – К.: 

Основи, 1996. – 319 с. – с. 269) 

Видиме світло лежить в основі сприйняття, тому що його 

проміння, досягаючи очей, сприяє виникненню зорового образу. 

Більше того, Августин вважає, що світло лежить в основі й 

чотирьох інших видів чуттєвого сприйняття. Але тут воно виступає 

не в чистому вигляді, а в суміші з іншими елементами. Однак, для 

чуттєвого сприйняття недостатньо лише цього видимого світла. 

Воно відбувається лише при зустрічі його зі світлом, яке 

випромінюється із душі того, хто сприймає. Це світло постійно 

знаходиться у душі людини, незалежно від наявності у нього тих чи 

інших органів чуттєвого сприйняття. За його відсутності настає 

повна нечутливість.  
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Третій, найвищий вид матеріального світла, – це духовне 

світло. Воно постійно цікавило Августина як особливе світло 

розуму та мудрості. 

Мудрість, за Августином, є недосяжним світлом розуму, і до 

цього світла палко бажав злетіти вчитель красномовства із темряви 

буденного життя. Божественне світло розуму – це світло істини, його 

неможливо ані бачити, ані мислити. Але воно є і найочевиднішим, і 

найбільш безсумнівним. У цьому світлі людина споглядає всі духовні 

істини, зокрема, закони чисел цим світлом. Люди уявляються 

Августину світильниками, у яких з більшою чи меншою силою палає 

духовне світло. Світло це, за його переконаннями, йде від самого 

бога, який є вищим нематеріальним світлом.  

Божественне світло розуміється Августином в сенсі, 

близькому до платонівського, і він сам на це вказує. Це світло, 

якого можна досягти лише у хвилини найвищого екстатичного 

просвітлення. Просякнутість цим світлом у хвилини найвищого 

екстатичного піднесення і вершить, за Августином, тривалий і 

складний шлях пізнання «вищої» істини, поєднує суб’єкт пізнання з 

об’єктом у єдиному вирі духовного світла. Істинне божество 

осягається в єдності світла, істини та буття.  

Данте в останній пісні «Раю» узагальнив поняття трійці як 

потрійного світла, створивши безсмертний образ. Вище світло 

уявляється йому у вигляді трьох кіл: 
 

В глибокій ясності переді мною 

Явилися із світла троє кіл, 

Трьох кольорів з об’ємністю одною. 

Одне – відбиток другого всіх сил, 

Немов ІридаблизІриди стала. 
 

А третє йде вогнем з обох світил. (Данте Аліг'єрі. 

Божественна комедія. Переклад з італійської: Євген Дроб'язка – 

Київ: Дніпро. 1976. – 680 с. – c. 426) 

В уяві середньовічних мислителів світло не лише чарує чуття 

і формує, упорядковує всесвіт. Світло, окрім цього, полегшує і 

пізнання. Завдяки ясності, природа предмету намов би йде 

назустріч тому, хто пізнає, і надає тому, що пізнається додаткової 

досконалості. Тут не потрібно чекати результатів аналізу, не 

потрібно працювати над доказом, – достатньо побачити.  
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Значення і складність середньовічної концепції світла можна 

простежити на прикладі. Пояснюючи природу народної мови, яку 

він хоче перетворити в літературну мову Італії, Данте називає 

чотири характерні ознаки ідеальної простонародної мови. Першою 

ознакою він вважає яскравість. Він говорить, що бути яскравим – 

означає сяяти, освітлюючи інших, і бути освітленим самому. Адже 

люди є яскравими тоді, коли, займаючи високі посади, освітлюють 

мудрістю свого правосуддя та ясності. Або ж стаючи яскравими 

завдяки своєму доброму вихованню, вони сяють, виховуючи на 

своєму прикладі інших. 

Роль та значення світла у середньовічну епоху на прикладі 

життя та діяльності абата Сюжера показав ЕрвінПанофський 

(Панофский Э. Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени // Богословие в 

культуре средневековья. – 1992 – C. 79-119.) 

Ідею світла схоласти сприйняли через неоплатонізм Псевдо-

Діонісія. Згідно його філософії, всесвіт є втіленням того, що Плотін 

називає «Єдиним», кого Біблія називає «Господом», і того, що сам 

Діонісій іменує «Надсутнісним світлом». Між вищою, суто 

інтелігібельною, сферою існування та нижчою прірви не існує. Наш 

розум, за Діонісієм, може досягти нематеріального, перебуваючи у 

матеріальному світі. Це можливе тому, що всі видимі речі суть 

«матеріальні спалахи світла», які віддзеркалюють інтелігібельні 

спалахи світла, і, нарешті, істинне світло самого бога.  

Отже, весь матеріальний світ стає великим світлом, що 

складається із безлісі малих світил. Кожна річ, що нами 

сприймається, стає символом того, що не сприймається до кінця, 

щаблем на шляху до неба. Це сходження від матеріального до 

імматеріального являє собою «анагогічний підхід». Власне, це 

сповідував Сюжер як теолог, проголошував як поет, здійснював як 

покровитель мистецтва. Вітражне вікно, наприклад, на якому 

зображені алегоричні сюжети, вабит нас до імматеріального. 

Дванадцять опор, які підтримують високі перекриття нового 

східного кінця церкви, являють собою дванадцять апостолів. 

Ці можна інтерпретувати в дусі звичайного символізму, без 

будь-яких особливих зав’язків з Діонісієм. Але в писаннях Сюжера, 

зазначає Панофський, є місце, де він розповідає про свої почуття, які 

виникли у нього при спогляданні дорогоцінних каменів, що сяяли на 

головному вівтарі та його прикрасах. «Коли через моє захоплення 

красою будівлі божої чарівність багатокольорових каменів відвела 

мене геть від зовнішніх турбот, а гідні роздуми, які спрямовували від 
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того, що матеріальне, до того, що імматеріальне, привели мене до 

думок про різноманітність священних чеснот, тоді мені здалося, що я 

бачу себе мандруючим в дивовижному місці всесвіту, яке 

знаходиться ані повністю в земній багнюці, ані в чистоті небес, і що 

я, божою милістю, можу бути деяким анагогичним чином 

перенесений із нашого земного світу у світ божественний».  

Сюжер любив описувати все, що було здійснене під час його 

правління монастирем, – від нових частин споруди перебудованої за 

нього церкви Сен-Дені до вітражних вікон, вівтарів та ваз, 

використовуючи при цьому віршовану форму. Вищезазначений 

уривок прози – ніщо у порівнянні з тією оргією «неоплатонічної 

метафізики світла», про яку він говорить в деяких своїх поетичних 

творах. Ось один із них:  
 

Когда задняя часть храма соединяется с передней, 

Церковь сияет, ибо и средняя ее часть осиянна. 

Сиянье это то, что сияюще сплавлено со светом,  

И сияет благородный храм, который пронизан светом... 
 

В іншому вірші Сюжер, пояснюючи призначення дверей 

західного порталу, що сяяли позолоченими бронзовими рельєфами і 

були оздоблені зображеннями із біблейських сюжетів, вочевидь 

стисло викладає всю теорію «анагогічного» просвітлення: 
 

Кто бы ты нибыл, если ты хочешь 

Восхвалить великолепие этих дверей, 

Восхищайся не золотом и затратами,  

А искусной работой. 

Сияет благородное изделие 

Но будучи благородно сияющей, работа эта 

Должна освещать умы, что бы они 

Могли продвигаться средь истинных светов 

К истинному свету, в который 

Истинный входесть Христос. 

То, каким образом это отражено в этом мире, 

Сообщае золотая дверь. 

Тусклый ум поднимается к правде через то, 

Что материально, 

И, увидев этот свет, будет высвобожден 

Из прежней погруженности. 
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В епоху Сюжера лунали багаточисельні голоси. Проти 

прикрас та багатств церкви. У першу чергу це стосується Бернарда 

Клервоського. Розповідають, що жителі Європи ховали від нього 

своїх дітей. Щоб він не схилив їх своїми проповідями до 

монастирського життя. Ставши ченцем, Бернард у своєму аскетизмі 

перевершив усі статути. Він настільки втратив інтерес до 

зовнішнього світу, що для нього були обтяжливими навіть 

відвідини близьких людей. Змушений їх приймати, він став 

заліплювати вуха воском, ховаючи це під чернечим капелюхом. Але 

«Сюжеру, – зазначає Панофський, – на щастя вдалося знайти у 

власних словах святого Діонісія таку християнську філософію, яка б 

дозволила йому вітати матеріальну красу як форму втілення 

духовної краси та блаженства, а не втікати від неї, як від спокуси, та 

сприймати як моральний, так і фізичний світ не монохромно, а як 

гармонію багатьох кольорів». 

Зображення абсолютного, як зауважив ще Шеллінґ, можливе 

лише у символічній формі. (Шеллинг Ф. Философияискусства. – М., 

«Мысль» 1966 – 496 с. – 106 с.) Середньовічний світогляд і 

мистецтво зокрема просякнуті символічністю. Символічні не окремі 

предмети, увесь матеріальний світ – це символ світу потойбічного. 

Як філософська й богословська, так і художня діяльність цього 

періоду була спрямована на утвердженням «грандіозної й 

благородної системи символів». Завдяки символізмові у світі, що 

сам по собі вартий осуду, можна було знаходити цінності, світ міг 

бути джерелом насолоди. Символізм був всезагальною формою 

орієнтації у світі. Домінуючою формою мислення мистецтва була 

алегорія – моральна форма символу.  

Світло (ясність) було тим засобом – естетичним зв своєю 

суттю – за допомоги якого міг бути пізнаний, теж цілісний об’єкт, 

яким виступав увесь всесвіт, що іменувався богом. 
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2.6. До питання використання перекладу при навчанні 

української мови як іноземної на початковому етапі 
 

Навчання іноземних громадян у закладах вищої освіти 

України, питання якісної професійної підготовки фахівців для 

зарубіжних країн мають велике значення. Державна політика вищої 

освіти ґрунтується на засадах міжнародної інтеграції країни в 

європейський та світовий освітній простір [3]. Мають враховуватися 

пріоритетні напрями, постійне підвищення якості освіти, 

удосконалення змісту та форм організації навчально-виховного 

процесу [6]. Тому залишається актуальним питання підвищення 

якості професійної підготовки іноземців у вищих навчальних 

закладах України. 

Початковий етап професійної підготовки на відділеннях 

довузівської підготовки має свої особливості і свою специфіку. Для 

іноземців українська мова є не лише навчальним предметом, а й 

засобом здобуття професійної освіти. Тому взаємопов’язане навчання 

видів мовленнєвої діяльності, навчання наукового стилю мовлення є 

одним із головних напрямків на початковому етапі. 

У процесі навчання української мови як іноземної слухачі 

зустрічаються з низкою труднощів, пов’язаних із специфікою видів 

мовленнєвої діяльності. 

Питанням навчання іноземців видів мовленнєвої діяльності 

присвячені роботи багатьох дослідників. Психологічні аспекти 

мовної підготовки вивчали А. А. Леонтьєв, Є. І. Пассов, 

Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, І. О. Зимня та ін. 

Лінгвістичними та методичними питаннями мовної підготовки 

займалися О. Д. Митрофанова, К. І. Мотіна, Л. П. Клобукова, 

Т. М. Балихіна, Н. А. Метс, Е. В. Вітковська, І. Ф. Виноградова та 

ін. [4, 5, 7].  

Аналіз науково-методичної літератури показує, що сучасний 

етап розвитку методики викладання української мови як іноземної у 

технічних закладах вищої освіти характеризується зростанням вимог 

до професійної спрямованості навчання. А основною умовою 

оволодіння спеціальністю є успішне оволодіння вміннями та 

навичками професійного спілкування іноземною мовою [12, с. 21. 
Крім того, практика викладання показує, що існує проблема, 
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пов’язана з формуванням вміння складно та логічно говорити 

іноземною мовою. Це особливо проявляється під час виконання 

завдання переказати навчальний чи екзаменаційний текст. Іноземні 

слухачі зазнають значних труднощів і намагаються механічно 

запам’ятати та розповісти текст. Тому вважаємо необхідним 

розглянути деякі питання використання переказу як «базової 

технології» для формування мовної та комунікативної компетенції 

при навчанні професійного спілкування іноземною мовою 1. 

На початковому етапі навчання на перший план в освоєнні 

мови виходить іншомовна комунікативна компетентність, яка 

розуміється як здатність засобами мови, що вивчається, здійснювати 

мовленнєву діяльність відповідно до цілей і ситуацій спілкування в 

рамках тієї чи іншої сфери діяльності [2; с. 98]. Тому процес 

вивчення мови повинен являти собою не пасивне накопичення знань, 

а активне володіння мовним матеріалом, здатність побудувати власне 

висловлювання і реалізувати бажаний мовний намір. 

Навчання іноземців української мови на довузівському етапі 

передбачає навчання комунікативної компетенції не лише у 

соціально-побутовій та соціально-культурній сферах, а й 

комунікативної компетенції у професійній сфері. З перших тижнів 

розпочинається робота над науковим стилем мовлення. При 

оформленні висловлювання іноземні слухачі стикаються з 

труднощами, пов’язаними з необхідністю оформити текст відповідно 

до норм української літературної мови та особливостей наукового 

стилю мовлення. Необхідно знати специфічні риси наукового 

мовлення, різні прийоми оформлення та з’єднання частин тексту, 

способи формулювання висловлювань. Зміст наукового стилю 

мовлення включає також формування та розвиток мовленнєвих 

навичок і умінь для спілкування в навчально-науковій сфері; 

оволодіння необхідними мовними засобами; засвоєння певного 

мінімуму основної інформації змістовного характеру. Науковий 

стиль мовлення має свої лексичні, граматичні засоби, а також 

особливості побудови речень. Мовні особливості наукового стилю 

забезпечують логічність, точність, об’єктивність та доказовість 

викладу. Організація навчання має забезпечувати взаємопов’язане 

навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письма), а також навчання лексики, граматики в обсязі 

програми навчання. Спеціально організована система вправ та 

навчального матеріалу повинна бути спрямована на оволодіння 

прийменниково-відмінковою системою, видо-часовою системою 
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мови, на правильне використання синтаксичних конструкцій, на 

формування навичок та умінь правильного граматичного 

оформлення висловлювання, його логічності, послідовності та 

зв’язності. 

Одним із прийомів, які допомагають досягти поставленої мети, 

є переказ. На думку багатьох методистів, переказ  провідний спосіб 

розвитку мовленнєвих умінь на початковому етапі навчання 

іноземної мови, оскільки основна частина мовленнєвої діяльності при 

вивченні іноземної мови будується на основі іншомовного тексту-

зразку. У методичній літературі дається таке визначення переказу. 

Переказ  це виклад змісту прочитаного або прослуханого тексту. 

Він може бути вільним (виклад своїми словами) або близьким до 

тексту. Переказ використовується при навчанні усного 

монологічного мовлення та як контроль при навчанні аудіювання та 

читання. Існують різні види переказу: переказ, близький до тексту, 

реферуючий переказ, коментуючий переказ. Переказ може 

передавати зміст вихідного тексту повністю (суцільний переказ) або 

вибірково (переказ, близький до тексту) 2. 

Переказ є основним видом репродуктивної діяльності. 

Традиційно під час навчання іншомовної мовленнєвої діяльності 

використовується наступна послідовність функціонування 

мовленнєвих механізмів: рецепція – репродукція – продукція. Під 

рецепцією розуміється сприйняття та розуміння змісту почутої чи 

прочитаної інформації. При цьому текст є моделлю іншомовного 

мовленнєвого твору і служить зразком використання мовного та 

мовленнєвого матеріалу. Продукція передбачає побудову 

самостійного мовленнєвого твору з використанням мовних і 

мовленнєвих засобів сприйнятого тексту. Проміжною ланкою в 

процесі формування навичок та умінь говоріння є репродукція 

(переказ тексту), яка передбачає самостійне та усвідомлене 

відтворення сприйнятого тексту з використанням мовних та 

мовленнєвих засобів цього тексту. 

Використання переказу сприяє розвитку та вдосконаленню 

мовних (фонетичних, лексичних, граматичних) навичок мовлення; 

навичок використання синонімічних конструкцій; формуванню 

навичок побудови власного монологічного висловлювання. Також 

переказ використовується як форма контролю сформованості цих 

навичок та умінь.  
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Навчання переказу має бути спеціально організованою 

роботою. На етапі підготовки виконуються завдання щодо навчання 

його мовного оформлення. Це можуть бути завдання з перетворення 

висловлювань із прямої мови на непряму; використання 

синонімічних слів та конструкцій; встановлення причинно-

наслідкових зв’язків та послідовності подій; формулювання основної 

ідеї абзацу та його побудова. Особливу увагу треба приділяти до 

підготовки переказу текстів з наукового стилю мовлення, який має 

свої специфічні риси. Вони визначаються особливостями наукового 

мислення, його понятійністю, абстрактністю, інформативністю, 

узагальненістю, логічністю. Науковий стиль мовлення має власні 

лексичні, граматичні засоби, особливості синтаксичної побудови 

речення. Ці особливості проявляються у змісті висловлювання і 

мають бути виражені у відповідній мовній формі. 

На лексичному рівні часто використовуються наукові терміни, 

не використовується розмовна лексика. Для наукової мови характерні 

іменники, утворені від дієслів, відсутні експресивні та оціночні 

слова. Морфологічний рівень також має свої особливості. Виклад 

зазвичай ведеться від третьої особи, оскільки увага зосереджена на 

змісті та логічній послідовності повідомлення, а не на суб’єкті мови. 

У текстах поширені безособові синтаксичні конструкції; активно 

використовуються числівники, що пов’язано з точністю та 

фактологічністю мови науки. Для наукових текстів характерно 

використання дієприкметників та дієприслівників; велика кількість 

похідних прийменників. Потрібно звернути увагу на правильне 

вживання прийменників, сполучників та прислівників, вибір слів, які 

мають книжковий відтінок та використовуються у письмовому 

мовленні. На синтаксичному рівні складні речення переважають над 

простими. Найактивніше використовуються складнопідрядні 

означальні, пояснювальні, умови, причини, наслідку, мети. Для 

наукового викладу характерне використання пасивних конструкцій. 

Послідовність викладу передається через використання вставних 

слів, що передають логіку думок, перехід від одного абзацу або 

параграфу до іншого, узагальнюють сказане. Також необхідно 

навчати володіти різними прийомами оформлення та з’єднання 

структурно-композиційних елементів тексту, способами вираження 

загальних змістовних висловлювань. 

Після підготовчої роботи над мовним матеріалом тексту 

слухачі знайомляться із змістом. Передбачається, що до початку 

роботи власне над переказом, слухачі володіють змістом тексту і 



117 
 

закріпили нові мовні одиниці. Починати роботу з навчання переказу 

потрібно в аудиторії під керівництвом викладача. Пізніше робота над 

переказом може проводитися як в аудиторії, так і вдома самостійно.  

Для навчання переказу в аудиторії можна запропонувати 

наступні види завдань: переказ з питань до всього тексту; переказ або 

реконструкція фраз тексту за запропонованими опорами, тобто 

окремими ключовими словами або словосполученнями; переказ з 

використанням малюнків; переказ за планом та ін. Для самостійної 

підготовки переказу слухачам можна запропонувати такі види роботи 

з текстом: 

1. Прочитати текст про себе, щоб сконцентрувати увагу на 

змісті. 

2. Розділити текст на змістовні частини. Скласти план або 

написати питання до тексту. 

3. Здійснити аналіз мовних і мовленнєвих елементів. Виписати 

нові слова та граматичні конструкції; лексико-змістовні опори тексту 

у вигляді ключових слів і словосполучень. 

4. Відновити текст із самостійно підготовлених опор та 

проговорити його вголос кілька разів. Виконуючи ці завдання, 

слухачі вчаться самостійно формулювати фрази, відходять від 

жорсткої прив’язки до тексту та механічного запам’ятовування. 

Таким чином, можна зробити висновок, що переказ 

залишається важливим видом роботи під час навчання іноземних 

слухачів української мови на початковому етапі. Він сприяє 

формуванню вміння створити усне монологічне висловлювання 

іноземною мовою, допомагає слухачам зрозуміти лексико-граматичні 

структури тексту, вводити їх у продуктивне мовлення. Тобто переказ 

сприяє формуванню мовної та комунікативної компетенції під час 

навчання професійного спілкування іноземною мовою. 
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3.1. Legal regulation and international cooperation between  

the EU and Ukraine 

 

Abstract. Human space exploration and use has, historically been 

linked to International and National security. Recognition of outer 

space as a strategic area has prompted states to develop specialized 

laws and implement appropriate state policies aimed at regulating 

space activities to reduce the likelihood of conflict.  

However, discussions on the balance between security, economic 

development and international environmental protection, which began 

in the 1970 s, have led to the realization that the development of space 

activities must meet the challenges of today, taking into account the 

needs of future generations. 

The international space context is changing rapidly: Global 

competition is growing, new entrants are bringing new ambitions to 

space, and it is becoming increasingly commercial with more private 

sector involvement.  

Major technological innovations, such as digitalization, 

miniaturization, artificial intelligence or reusable spacecraft, are 

disrupting traditional business models in the space sector, reducing the 

cost of access and use of space. 

It is proved that a clear understanding of the value of space 

capabilities not only for national security and defense, but also for the 

general national welfare will allow to establish clear positions on 

strategic development of space activities, unite the Ukrainian nation 

around space life and its sustainable innovative security development. 

Earth through space technology, products and services. It is determined 

that international cooperation in the field of space activities is a key 

task for future regulatory policy and governance. To this end, it is 

necessary to include in the institutional structure of international 

cooperation the definition of important areas, the role of private 
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initiatives in the field of regulation, standards of openness, consultation 

and communication between jurisdictions. International scientific and 

technical cooperation is becoming an increasingly important and 

effective form of modern international relations; without cooperation in 

the creation of high-tech products, which are an essential part of 

modern international relations, no country, no matter how significant 

its potential in science and technology, can fully meet its needs in 

advanced science and technology for the full range of scientific 

products, which is constantly changing and improving. 

Keywords: international space law, legal regulation, national 

security, digitalization and integration, European Union. 

Introduction. Space experiments tend to have a complex 

structure: the work of satellites is accompanied by the work of ground-

based observation and observation stations, which are located around 

the globe, monitored and supplemented by measurements from the 

earth's and water's surface, balloons and aircraft. Spacecraft do not 

recognize national borders, most of them revolve around the Earth in 

an hour and a half, they explore the planet in a comprehensive way, 

and the results of their work, especially in communications, weather 

services, earth exploration, are needed by every country. As for the 

near future, humanity has already set itself the grand task of further 

penetration into the depths of the universe, which alone can not solve 

any state. 

After the launch of artificial satellites into space, there was an 

objective need for a systematic, comprehensive, planned and balanced 

study of outer space, of certain rules of law recognized by the world 

community. In particular, in the second half of the twentieth century, 

the so-called space powers, which had the real or potential resources to 

launch spacecraft, began to sign international space treaties, which 

established the rules of international space law. For almost six decades, 

they provided legal regulation for the exploration and use of outer 

space. 

It should, be noted, that these agreements are, in essence, 

principles-norms. No "Space Supervisory Board" or "Space Court" was 

set up to implement them. The only effective means of influencing 

violations of international space law should be sanctions that the U.N 

Security Council could impose on the violating state.  

Despite such International legal imperfections, no country has 

formally violated them to date. This is due not only to the high 

International legal culture of space leaders, but also to the fact that the 
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principles and norms of International space law are very vague, which 

allows space powers to operate in space without formally violating 

international space law. 

The global spread of sustainable development combined with 

adverse changes in the space environment in the 1990 s attracted the 

attention of scientists and practitioners space community.  

In addition to military use of space for military purposes, space 

debris reduction and space traffic management, long-term space 

exploration and use, there were other issues on the agenda: Space 

weather. Nuclear pollution and radio interference. More importantly, 

these issues are, often related, yet, no optimal mechanism has been, or 

is being, developed to address them. Therefore, there is a need to 

develop a new concept that would cover and address all the above 

issues. 

It is important, for the further development of the Space Industry 

to ensure effective public administration of space activities. The main 

representative of the analysed public administration, which ensured the 

formation and implementation of space policy, was the central body for 

space activities, the State Space Agency of Ukraine. It is a central 

executive body, whose activities are, directed and co-ordinated by the 

Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Economic 

Development, Trade and Agriculture, and which implements state 

policy in the field of space activities. This body was, established in 

accordance with the Decree of the President of Ukraine of February 29, 

1992. 

Similar specialized space management bodies operate in more 

than 20 countries (USA, France, Germany, Japan, Canada, Brazil, the 

Russian Federation, Kazakhstan, etc.). These bodies are responsible for 

licensing space activities, registering objects launched into space, 

organizing and supervising the implementation of relevant activities by 

all entities in the territory or under the jurisdiction of a state, 

rulemaking, etc. At the same time, these bodies are responsible for 

ensuring the security of all national space activities. 

Currently, regional integration organizations have become an 

integral part of the international system. The European Union (EU), 

which includes 27 member states, is the best known and most 

developed integration-type organization. With the entry into force of 

the EU's Lisbon Treaty in 2009, the sphere of integration of Member 

States in all spheres of public life has expanded, allowing the European 
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Union to play an "increasingly important role in the global balance of 

power" [1]. 

One of the areas of integration of European countries within the 

European Union is the field of space exploration and use. The Lisbon 

Treaty for the first time established a joint competence of the European 

Union and the Member States in the field of space, which allows under 

EU auspices to conduct space research and carry out space activities. 

As noted by the founder of the philosophy of cosmism NF 

Fedorov, space exploration is a matter that unites all Mankind. "Only 

such a boundless and courageous field of activity as mastery of space 

will attract and infinitely increase the energy of reason, courage, 

ingenuity, devotion the collective human forces that are now spent on 

mutual enmity or spent on trifles." [2] 

Problems of international space law have been analyzed in detail 

in the literature (V. Vereshchetin, G. P. Zhukov, Y. M. Kolosov). 

Single scientific articles by domestic authors (N. R. Malysheva, 

O. M. Meshcheryakova) are devoted to the legal problems of the EU in 

the field of space exploration. Problems of legal regulation of EU 

activities in the field of space exploration and use have been studied by 

foreign scientists, in particular, M. Aranzamendi, W. Beard, 

P. Baglioni, G. Vago, W. de Vuver, B. Gardini, F. von der Dank, 

G Kminek, F. Lambert. 

The role of international organizations in the field of space 

exploration is growing from year to year, providing an "adequate basis 

for cooperation between states and all stakeholders in the economic use 

of the largest (and promising for investors) space, and thus contributes 

to more effective regulation of commercial space activities" [3]. 

The origins of "European space policy" date back to 1962, but 

the term "European space policy" was, officially established in 2003.  

The joint development of European space policy as its main 

participants has allowed Europe to compete and actively, co-operate 

with leaders in space – the United States, China [2]. 

These processes require a detailed study of the diversity of 

interests of all crane leaders in the space industry, as "space 

superpowers" that play an important role in space exploration. 

Currently, the main goal of the policy of these states in space is to 

"maintain positions as space states, their confident socio-economic, 

innovative development, "National security".  

Close co-operation between Europe and other countries in the 

field of space exploration and development of Space activities plays a 
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significant role in both in the framework of relations with the EU, ESA, 

and in the framework of a multilevel dialogue between all parties. Co-

operation between the parties is essential "In high-tech areas ... space. 

Everyone has competitive big projects in this area".  

Major projects in the framework of European-Russian co-

operation in the field of space exploration are "Dialogue on 

cooperation in the development and operation of the next generation of 

spacecraft, global satellite navigation (GALILEO and GLONASS) and 

monitoring systems" Global Monitoring for Environmental 

Protection) [4]. 

Thus, the study of integration processes in the field of research 

and use of outer space acquires not only theoretical but also practical 

significance, deserves close attention from world science, including 

jurisprudence.  

It, should be, noted, that to date, the legal regulation of EU 

activities in the field of space exploration is insufficiently studied in 

the science of the European Union and in other countries.  

In this regard, it is necessary to prepare a comprehensive and 

systematic study of domestic legal regulation of EU activities in space 

exploration, including the legal basis of the EU's relations with other 

international organizations in space, including the European Space 

Agency [5]. 

In our opinion, the, main focus of the study should be on the 

founding documents and legal acts of the European Union, its 

international treaties in the field of space exploration and use to draw 

general conclusions about the nature, content and trends of EU 

legislation in space. 

The legal analysis of the regulatory framework of the European 

Union's relationship with the European Space Agency and other 

participating countries is in need of particular attention. 

In our further research, we would like to emphasize the public 

relations that arise in the development and implementation of EU 

founding treaties, legal acts and international agreements related to the 

European Union's space activities and participating countries. The 

implementation of integrated and systematic study the main aspects of 

the legal regulation of EU activities in the field of space exploration 

and use. 

Since the problems of research and use of outer space are, 

studied in various social sciences, great interest and assistance in 

studying the causes and trends of their development are works of 
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domestic and foreign philosophers, representatives of economic, 

historical, political sciences and other legal sciences.  

All sciences of theory and history of state and law: 

Yu. A. Borko, V. I. Vernadsky, J. Decva, A. A. Zinovieva, I. A. Isaeva, 

O. E. Kutafina, N. A. Mikhalova, B. A. Scarecrow, 

P. Teilhard de Chardin, N. F. Fedorov, A. N. Chumakova, 

E. S. Shugrin and others [3]. 

As a prospect for future research – a comprehensive assessment 

of the legal regulation of the European Union in the study and use of 

outer space. 

The research contains a comprehensive systematic analysis of the 

EU's relationships and interactions in the field of space exploration and 

use with international organizations, including the European Space 

Agency. The study analysed the EU-ESA strategic partnership as a 

legal form of cooperation between international organizations in the 

field of space activities. 

As we already know, International space relations, at the 

beginning of its existence, were, built on the principles of publicity. At 

the time, this meant that only the state was responsible for space 

activities. However, the scientific development of the private sector has 

significantly outpaced the space innovations of state institutions, so the 

change in the nature of space legal relations from public to mixed 

(public-private) was inevitable and depended only on time. 

The gradual advance of human incursions into space is of 

strategic importance to the evolution of Mankind. The beginning of the 

development of infinite spaces and resources of space, the possibility 

of humanity reaching a new super-global level of security and 

sustainable development no longer seem completely unattainable, for 

the first time become an important practical direction of its long-term 

accelerated development [6]. 

Over the past decades, the world's leading countries have created 

many technologies, materials, accumulated a large amount of 

previously unknown knowledge have learned the laws of various 

physical, chemical and biological processes.  

Systematic and fragmentary space exploration continued, several 

new generations of technology were developed (reusable rockets and 

different classes for lifting and delivering light and heavy cargo at 

different distances, engines with cleaner fuels; all kinds of civilian and 

military spacecraft, space stations and around lunar orbit. 
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The space industry is an important factor in ensuring national 

security and plays an important role in the innovative development of 

science-intensive industries and the formation of economic knowledge, 

gaining international prestige, achieving and maintaining parity and 

security, effective solution of many scientific, technical and socio-

economic problems. 

According to the Law of Ukraine "On Space Activities", space 

activities are carried out on the basis of the National Targeted 

Scientific and Technical Program of Ukraine, developed by the 

Verkhovna Rada of Ukraine and approved for a period of five years.  

From 1994 to 2017, four space programs were, adopted in 

Ukraine but, unfortunately, due to their funding by 30-35%, none of 

them was implemented [5]. 

In January 2021, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved 

the Concept of the National Targeted Scientific and Technical Program 

of Ukraine.  

2021-2025, which identifies key issues of scientific and 

technological development in the domestic space industry through the 

introduction of modern mechanisms of state regulation and self-

regulation, directions for their solution, in particular by creating and 

ensuring the development of the domestic market of space 

technologies, information and services. Private sector economy and 

stimulating and expanding international cooperation with other leading 

space agencies.  

As a result, of the implementation of this program, a draft law of 

Ukraine "On approval of the National Targeted Scientific and 

Technical Program of Ukraine for 2021-2025" will be, developed.  

The amount of funding for the implementation of this program is 

about 30 billion UAH, including from the state budget 15 billion 

UAH [5]. 

The space industry as one of the high-tech industries has its own 

specifics. This specificity should be taken into account when 

developing the basic concept of public administration of the space 

industry at different levels of the planning pyramid. This requires 

solving two interrelated tasks: 

 Make levers and mechanisms of state regulation more 

effective, using the method of financial and economic incentives for 

economic entities in the production of innovative products; 

 In the future to create incentives and necessary mechanisms 

to attract Private investment in potential and market competitive 
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segments of the industry, as well as for innovative development of 

enterprises. 

To solve the set tasks it is necessary to concentrate all functions 

and levers of regulation of the domestic space industry, which, should 

be, carried out in accordance with the basic principles [7]: 

 Concentration of resources on the creation of competitive 

products in a limited number of large integrated structures; 

 Creation of high-tech productions; 

 Strict control over financial flows. 

Effective state regulation for the development of the space sector 

allows to, accelerate, the process of modernization of the state 

economy, ensure the effective development of science, technology and 

socio-economic sphere and strengthen the state's defense 

capabilities [8]. 

There is no doubt that the domestic space industry is an integral 

part of global space, as there is scientific, technical and industrial co-

operation, the development of the industry involves the development of 

international projects and programs.  

Co-operation between Ukraine and foreign countries in the study 

and use of aerospace for peaceful purposes is based on current 

legislation and international agreements reached with foreign countries 

in the space sector.  

In particular, International co-operation in space activities is, 

regulated by a number of regulations in the following areas [9]: 

 Multilateral cooperation in innovative research and use of 

aerospace; 

 Bilateral cooperation of Ukraine in the space industry; 

 Space cooperation through participation in international 

programs and projects. 

Undoubtedly, an important condition for ensuring effective 

scientific and technological progress of the space industry is a 

reasonable choice of priority areas and the concentration of scientific, 

financial and material potential for their implementation. The 

implementation of priority projects in the field of space activities 

requires the development of a targeted mechanism for regulating and 

stimulating public investment.  

In this case, investment mechanisms need to be, based, on 

specific conditions under which the industry will use its full potential 

to achieve this goal. The further development of the space industry is, 
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directly related to a significant amount of budget funding, as most of 

the enterprises operating in this area are mostly state-owned.  

Only strict state regulation and management of the development 

of this industry can create conditions for increasing competitiveness 

and innovative development. 

An effective policy of state regulation of the domestic space 

industry requires a balanced public policy strategy and effective 

regulatory support. Adoption and full implementation of the national 

target scientific and technical program will lay the groundwork for 

development, provide sufficient funding for the industry and allow the 

implementation of sectoral programs and projects. 

In the international dimension, most stakeholders also agree that 

a fully effective approach to the regulation of space activities requires a 

coordinated and comprehensive effort by all countries that are already 

exploring or intending to explore outer space.  

However, stakeholders disagree on the importance and role that 

the international framework should play in the development and / or 

oversight of space management. Views may also differ on the 

appropriateness of multilateral or bilateral agreements. The main 

concern is the possibility of convergence at the international level at 

the right pace over what has become urgent. 

Conclusions. International scientific and technical cooperation is 

becoming an increasingly important and effective form of modern 

international relations. Given the rapid pace of scientific and 

technological progress, no country, no matter how significant its 

potential in science and technology, can fully meet its needs in 

advanced science and technology for the production of the full range of 

scientific products, which is constantly changing and is improving. 

Cooperation in the creation of high-tech products is the most important 

part of modern international relations. 

International scientific and technical cooperation is one of the 

forms of international economic cooperation, which includes trade in 

licenses, joint scientific developments, implementation of large 

technical projects, construction of enterprises and other facilities, 

training of national personnel, exchange of general scientific and 

technical information, etc. That is, it is a joint development of scientific 

and technical issues, mutual exchange of scientific achievements, 

experience and training of highly qualified specialists. Today, all 

economies are valued for investment in education, science and 

technology, culture and innovation. Knowledge, especially 
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scientifically based, is crucial to transform the increasingly complex 

problems facing society into opportunities for more sustainable 

development, achieving goalssustainable development and other 

common commitments. 

Thus, the globalization of scientific and technical relations, the 

development of the market of "knowledge" as a major factor in 

economic growth, the formation of the world market of innovative 

technologies give grounds to argue about the final formation of the 

latest form of international economic relations. 
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3.2. Інвестиційні засади забезпечення розвитку  

економіки України 

 

За сучасних реалій, коли відбувається російсько-українська 

війна, усі сфери економіки зазнають значних збитків як прямих, так 

і непрямих, зокрема і індустрія туризму.  

У результаті повномасштабного вторгненняросії в Україну, 

економіка України зазнала значних втрат через руйнування та 
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пошкодження цивільної та військової інфраструктури. Загальні 

втрати економіки України через війну коливаються від 564 до 

600 мільярдів доларів. Це і прямі, і непрямі втрати – зниження ВВП, 

припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на 

оборону та соціальну підтримку тощо [1]. Враховуючи наведене 

вище, слід зазначити, що інвестиції є одним з найважливіших 

чинників розвитку туристичної галузі та одним із важливий важелів 

управління розвитком туризму як у країні загалом, так і в 

конкретному регіоні, оскільки від їх обсягу та структури залежать: 

динаміка розвитку галузі на довгострокову перспективу; фінансово-

економічні показники роботи галузі в майбутньому;якісні 

характеристики туристичних об'єктів і підприємств у перспективі; 

пропускна спроможність, виробнича потужність і місткість 

туристичних об’єктів; структурна пропорційність розвитку галузі 

(взаємоузгодженість розвитку готелів, транспорту, мереж 

харчування, зв’язку тощо); загальна кон’юнктура туристичного 

попиту і пропозиції в територіальному розрізі (конкурентне 

середовище). 

Для залучення приватних, у тому числі іноземних, інвестицій 

у туристичну галузь дуже важливі [2]: 

- активність місцевої влади в сфері рекламно-інформаційної 

діяльності (висвітлення туристично-рекреаційного потенціалу 

регіону); 

- ліберальна адміністративна і податкова політика як місцевих 

органів влади, так і державної влади, що заохочує приватну 

інвестиційну ініціативу; 

- ефективна антимонопольна та антикримінальна політика 

влади, спрямована на підтримку здорового конкурентного 

середовища. 

З різних причин Україна зараз знаходиться обабіч процесів 

інтеграції та інтернаціоналізації у світовій економіці, що сильно 

стримує розвиток України як суб’єкта господарського механізму 

світу [3]. 

З урахуванням ситуації, що склалася, визначаються основні 

пріоритети сучасної української економічної політики, як то: 

реанімація та стимулювання виробництва, створення сприятливого 

інвестиційного клімату, приведення якості продукції (послуг) до 

рівня, при якому реальним стане вихід на основні світові ринки. 

При сучасному постійно прогресуючому рівні інтеграції 

світової господарчої діяльності інвестиційна активність та, 
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відповідно, економічний ріст у багатьох країнах, причому, не тільки 

тих, що розвиваються, але й розвинених, підтримується та 

посилюється участю іноземного інвестиційного капіталу. 

В Україні до недавнього часу основною формою участі 

іноземного капіталу в економіці були створення спільних 

підприємств, але їх кількість не досить значнай обсяги реалізації 

товарів та послуг, що виробляються ними, на внутрішньому та 

зовнішньому ринках несуттєві, а тому серйозно впливати на 

економіку в Україні вони поки що не можуть. Хоча вже існують і 

досить переконливі приклади їх ефективної та прибуткової 

діяльності. У цілому ж іноземний капітал в Україні робить поки що 

дуже обережні кроки.  

Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний у тих сферах 

економіки, активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, 

зняти наростаюче соціальне напруження у суспільстві.  

Потенційно Україна може бути однією з провідних країн 

прикладення прямих та портфельних іноземних інвестицій. Цьому 

сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована й 

водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний 

потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури, 

хоч і не надто розвиненої.  

Україна дуже зацікавлена у притоці прямих інвестицій, 

оскільки вони не збільшують зовнішній борг (а навпаки, сприяють 

одержанню коштів для його погашення), забезпечують ефективну 

інтеграцію національної економіки у світову завдяки виробничій та 

науково-технічній кооперації, слугують джерелом 

капіталовкладень, залучають вітчизняних підприємців до 

передового господарчого досвіду.  

Але не зважаючи на запрошення керівництва держави й 

принадність українського ринку, іноземні інвестори з невеликим 

ентузіазмом вкладають свої капітали в українські підприємства. Їх 

небажання пояснюється цілим комплексом проблем, а саме [3]: 

нестабільність економічної і політичної ситуацій;недосконале і 

суперечливе законодавство; неясність у визначенні прав власності; 

відсутність реальних пільг і привілеїв для іноземного капіталу; 

нестабільність гривневого простору; непередбачуваність змін у 

податковій системі. 

Тому перед нашою державою стоїть складне та достатньо 

делікатне завдання: залучити в країну іноземний капітал без 

позбавлення його власних стимулів та направляючи заходами 
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економічного регулювання задля досягнення суспільних цілей. 

Притягуючи іноземний капітал, не можна припускати дискримінації 

у відношенні національних інвесторів. Не варто надавати 

підприємствам з іноземними інвестиціями податкові пільги, що не 

мають українські, зайняті у тій ж сфері діяльності. Як свідчить 

досвід, такі заходи практично не впливають на інвестиційну 

активність іноземного капіталу, але призводить до виникнення на 

місці колишніх вітчизняних підприємств фірм із формальною 

іноземною участю, що претендують на пільгове оподатковування. 

Потрібно прагнути створити сприятливий інвестиційний 

клімат не тільки для іноземних інвесторів, але й для власних. 

Українському приватному капіталу також потрібні гарантії від 

примусових вилучень, система страхування від некомерційних 

ризиків, а також стабільні умови діяльності при здійсненні 

довгострокових капіталовкладень.  

В Україні проблемі інвестицій у туристичну індустрію мало 

приділяється уваги, а також не достатньо проводиться дослідження 

та поглибленого аналізування ефективності інвестиційних процесів 

у туристичній індустрії.  

Туризмяк одна із перспективних галузей економіки багатьох 

країн світу розвивається і йде крок в крок з науково-технічним 

прогресом. Для кращої організації турів чи інших видів діяльності, 

туристичні фірми намагаються впровадити в своїй діяльності 

різноманітні новинки для покращання обслуговування, комфорту та 

швидкості доставки туристів тощо. Проте, на даний час, не кожна 

туристична фірма дозволить собі таку розкіш. Тому вони 

намагаються залучити кошти в зарубіжних і вітчизняних інвесторів, 

розробляючи різноманітні інвестиційні проекти та програми.  

Реалізація інвестиційних програм може бути як на стадії 

створення фірми, та і після її кількарічної діяльності.  

Інвестиційні проекти за видами можна умовно поділити на 

декілька груп [3]:  

- розробка та впровадження продукту інтелектуальної 

власності; 

- розробка та впровадження технічних засобів та елементів 

«ноу-хау»; 

- реконструкція та будівництво; 

- підготовка кадрів тощо. 

На даний час державна підтримка туризму в Україні не 

передбачає цільових бюджетних інвестицій в його розвиток. Більш 
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поширеною формою інвестицій є підтримка його на місцевому або 

регіональному рівнях за рахунок місцевих бюджетів або 

спеціального податку.  

Цілий ряд інтелектуальних інвестиційних програм 

фінансується різними зарубіжними фондами і банками, зокрема 

Європейським банком реконструкції та розвитку (Євробанк, ЄБРР, 

European Bank for Reconstruction and Development), фондом 

підтримки малого та середнього підприємництва, деякими 

благодійними фондами. В межах цих інвестицій проводиться, в 

основному, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, 

проведення спеціалізованих конференцій, симпозіумів, семінарів 

тощо. Однак цільове фінансування капіталомістких проєктів за 

рахунок даних джерел практично не здійснюється.  

В цілому, потенційні джерела фінансування поділяють на такі 

групи [3]: власні засоби; позикові засоби;цільове бюджетне 

фінансування;інші джерела (іноземні фонди, благодійні засоби та 

інше).  

Звичайно ж, найбільш надійним джерелом фінансування 

являються власні кошти. Але, як свідчить досвід, капіталомісткі 

проєкти реалізуються, в основному, на базі позичкових коштів [3].  

Однією з форм залучення інвестора являється передача йому 

пакету акцій туристичного підприємства, що відповідає розміру 

його інвестиційного вкладу. Залучення інвестора може бути 

реалізовано також і на інших умовах, що декларуються в 

інвестиційному договорі [3]: частки власності після реалізації 

проєкту;відсотка від майбутнього прибутку; квоти місць (при 

будівництві об’єктів розміщення туристів); пільгове представлення 

туристичних послуг тощо. 

До найжорстокіших умов фінансування інвестиційного 

проєктувідноситься банківський кредит, в тому числі кредит під 

заставу майна, обладнання тощо. В окремих випадках 

використовують лізинг. Існує також можливість податкового 

інвестиційного кредиту у вигляді відтермінування по сплаті 

податків, обов’язкових платежів і зборів.  

Загалом використання інвестицій для технологічних 

нововведень значно вплинуло на ефективність туристичного 

бізнесу. Туризм виявився одним із секторів економіки, де сучасні 

комп’ютерні технології почали приносити великий прибуток. Це 

системи бронювання і резервування готелів, авіаквитків, білетів на 

інші транспортні засоби, круїзів тощо. Сьогодні крупні системи як 
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Amadeus, Gabriel, Sabre та інші мають свої представництва в 

Інтернеті. Такі системи дозволяють бронювати місця в готелях 

всього світу, отримувати свіжу інформацію про умови бронювання, 

ціни, скидки, не виходячи із офісу. Раніше, на це затрачалось значно 

більше часу і грошей. Один із прикладів – система ABC Travel 

Centre, дозволяє бронювати місця в готелях у цілому світу, володіє 

інформацією про авіакомпанії, віртуальні агентства з продажу 

білетів, графіки поїздів і схеми метро різних міст світу, а також 

інформацію про оренду машин, круїзи і багато іншого. Досить 

часто в подібних системах можна купити путівку або авіаквиток на 

10-15% дешевше [3]. 

Сучасна економічна ситуація в Україні, докорінним чином 

змінює характер, принципи, процес управління, а також поле 

підприємницької діяльності, де кожне туристичне підприємство 

бореться за своє місце «під сонцем» різноманітними діями та 

заходами: введенням нових технологій, ідей, новинок. Але все це 

без залучення коштів інвесторів майже не можливо. Варто 

відзначити, що успіх багатьох західних туристичних фірм залежав 

від розумно використаних коштів інвесторів.  

Багатьма країнами, в тому числі й Україною, туризм визнано 

однією з пріоритетних сфер розвитку економіки, тому передумовою 

розвитку туризму в Україні, досягнення світових стандартів, є 

створення оптимально сприятливого інвестиційного клімату на 

державному, регіональному та місцевому рівнях як для вітчизняних, 

так і для зарубіжних інвесторів, кошти яких забезпечують 

ефективну діяльність в туристичному бізнесі. Крім того, залучення 

в широких масштабах іноземних інвестицій в українську економіку 

має метою довгострокові стратегічні цілі створення в Україні 

цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що 

характеризується високою якістю життя населення, в основі якого 

лежить змішана економіка, що припускає не тільки спільне 

ефективне функціонування різноманітних форм власності, але й 

інтернаціоналізацію ринку товарів, робочої сили і капіталу [3]. Але 

з іншої точки зору, лише 0,4% від загального обсягу інвестицій, що 

надійшли в країну, потравляють в туристичну сферу. І цей показник 

виглядає сміхотворно навіть у порівнянні з країнами-сусідами. 

Зокрема, за даними Всесвітньої туристичної ради, в Польщі з 

загального потоку інвестицій близько 3,7% направляються в 

туристичну сферу, а, наприклад, в Румунії – 7,3% [4]. 

Разом з тим, серед загальної депресивності в сфері залучення 
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інвестицій намітився певний прогрес. Буквально в кінця 2016 

Кабінет міністрів України заснував Національне агентство із 

залучення інвестицій під назвою Ukraineinvest. 

Одним з перших кроків цієї установи по залученню 

інвестицій стало проведення регіонального форуму, де було 

анонсовано загальну концепцію роботи по регіонах. Саме на 

регіональні проекти роблять ставку урядові фахівці з інвестицій, які 

маючи намір створити якомога ширшу базу інвестпроєктів. Такий 

підхід не може не радувати: адже саме таким чином може бути 

зібрано не тільки єдину базу даних щодо можливих проектів для 

фінансування, але стають реальними очікування реальної підтримки 

в реалізації діючих проектів з боку уряду. Тому певні позитивні 

зрушення на інвестиційному полі є, а це вже підмога для 

майбутнього результату [4]. 

Кабінет Міністрів України 2017 рік проголосив роком 

туризму. Зокрема, відповідно до Стратегії розвитку міста Києва, 

туризм визначений одним із пріоритетів розвитку, мета – досягнути 

якнайменш 2,6% від ВРП міста до 2025 року. Ставиться мета 

поліпшення місця Києва в рейтингу Numbeo Safety Index з 217 місця 

в 2015 році до якнайменш 50 місця; збільшення строку перебування 

туристів з 1,9 дня в 2015 році (в 2016 році також 1,9) до 3-х днів у 

2025 році; завантаженість готельного номерного фонду з 30% в 

2015 році (в 2016 році 34%) до 68% в 2025 році. Для досягнення 

всіх цілей критичним є створення належної туристичної 

інфраструктури [5]. 

Наразі Україна перебуває осторонь процесів інтеграції та 

інтернаціоналізації світової економіки, що гальмує її розвиток, як 

суб'єкта господарського механізму світу. Задля прискорення 

входження держави у світове співтовариство не як сировинного 

додатка й ринку третьосортних товарів, а як повноправного 

учасника, з яким потрібно рахуватися як у політичних, так і в 

економічних перипетіях сучасного життя, доцільним вбачається 

перегляд теоретичних основ та практики функціонування економіки 

України [2]. 

Потенційно Україна може стати однією з провідних серед 

країн в які надходять прямі і портфельні іноземні інвестиції, 

насамперед завдяки величезному внутрішньому ринку, 

кваліфікованій й водночас дешевій робочій силі, значному науково-

технічному потенціалу, багатим природним ресурсам, 

інфраструктурі, хоч і не надто розвиненій. 
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Україна має суттєву зацікавленістьдо збільшення обсягу 

прямих іноземних інвестицій, оскільки вони не збільшують 

зовнішнього боргу, а, навпаки, сприяють одержанню коштів для 

його сплати, забезпечуючи ефективну інтеграцію національної 

економіки у світову завдяки виробничій та науково-технічній 

кооперації, і водночас слугують джерелом капіталовкладень, 

долучають українських підприємців до світового досвіду 

господарювання [2]. Зазначене особливої актуальності набуде в 

післявоєнний період, адже для відбудови економіки загалом та усіх 

її секторів зокрема, у тому числі і туристичного,доцільним 

вбачається створення умов на всіх рівнях управління задля 

збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій, що сприятиме 

підвищенню рівня економічної безпеки держави та 

конкурентоспроможності [6-10], покращенню інвестиційного 

клімату в країні та забезпечення висхідного тренду економічного 

зростання України. 
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3.3. Політико-правова роль європейського парламенту в 

процесі застосування ст. 50 Договору про Європейський Союз 

 

Європейський Союз – політико економічний союз 

європейських країн, який є відображенням ідеї пан’європеїзма. 

Концептуально даний союз бере початок у 20 роках минулого 

століття, а саме у маніфесті «Пан-Європа». Характерно, що в цьому 

документі з’являються такі поняття, як європейська ідентичність та 

європейська самосвідомість, з часом вони стануть основою 

створення цього союзу. 

Defacto Європейський союз є міжнародним утворенням, яке 

поєднує такі ознаки, як над державність та між державність, але 

dejureвоно є ні тим, ні іншим. До структури Європейського Союзу 

входять інститути, завданнями яких є здійснювати цілі даного 

союзу, служити його інтересам та інтересам його громадян, а також 

забезпечувати послідовність та ефективність його політики. На 

початку свого створення Європейський Союз складався з шести 

країн та мав зовсім іншу назву, а саме Європейське об’єднання 

вугілля та сталі. Поступово суб’єкти цього утворення поглиблюють 

економічну інтеграцію та створюють єдиний ринок, також ми 

можемо побачити, що послідовно частинна функції управління 

переходять на над національний рівень та збільшується кількість 

майбутніх учасників союзу. Еволюціонування союзу проходить 

задля економічного розвитку, шляхом відкриття ринків, що веде до 

нарощування виробництва і як результат створюються нові робочі 

міста. Зі збільшенням імпорту зростає конкуренція та зменшуються 

ціни і зростає якість товарів. 

Створюється європейська система захисту прав людини, яка 

стане взірцем не тільки на європейському континенті, а й у світі в 

цілому. Важливим завданням кожного члена союзу є боротьба та 

захист від корупції, тому умови для майбутніх членів є край 

жорсткі, бо корупціяце така річ, яка роз’їдає державу з середини і 

тому необхідно ефективно вирішувати цю проблему. Здійснюється 

візова лібералізація та відкриваються кордони для всіх громадян 

цього об’єднання і побачити світ становиться набагато легше, але є 

інший бік цієї ситуації, що обмеження при перетині кордону 

створено штучно та руками цих самих громадян. Зростає 
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необхідність ефективніше забезпечувати інтереси громадян членів 

союзу та з часом формуються інститути, які теж зазнають суттєвих 

змін, як наприклад Європейська комісія або Європейська 

Рада.Варто додати за ще один важливий інститут, а саме за 

Європейський Парламент, це наднаціональний законодавчий 

інститут, який став прототипом двопалатного парламенту у 

Європейському Союзі. 

Особливе місце займає Маастрихтський договір та 

Лісабонська угода,так як ці документи допомогли еволюціонувати і 

зрівняти у правах Європейський Парламент та Європейську Раду, ні 

одне рішення не приймається без участі парламенту, при цьому 

контролюючі функції були розширені [2].Об’єднання європейських 

країн стало чимось унікальним, яке не має аналогів та має 

достатньо довгу історію, яка супроводжується кризовими 

ситуаціями та фундаментальними змінами, як в економічному, так і 

в правовому полі в чому і полягає престиж цього утворення. При 

ствердженні даної тези не можливо не згадати відомого політичного 

діяча Жозе Мануел Дурау Баррозу, який стверджував, що: «Ми не є 

Сполученими Штатами Європи – ми є унікальні в історії людства». 

В даному випадку складається враження, що Європейський Союз 

еволюціонував в важливого гравця не тільки на європейському 

континенті, а і у всьому світі, союз ефективно створює механізми та 

важелі впливу на інші держави, чим само покращує, а й іноді 

погіршує становище.  

Багато країн вже інтегрувалось у політико-правовий простір 

союзу, вони вдало розвиваються та поліпшують рівень життя своїх 

громадян, безумовно об’єднання європейських стало великим 

досягненням людства і як наслідок достатня кількість країн 

поставили собі мету приєднатись до європейської родини. У всьому 

цьому процесі є інша сторона медалі, згідно ст. 50 Договору про 

Європейський Союзу кожна країн член має право ухвалити рішення 

про вихід зі складу союзу та тут постає питання, які правові 

наслідки отримує держава, яка прийняла таке рішення, як 

змінюється інституційна складова цього союзу, та безумно, як 

впливає на основні напрями розвитку суспільства, відповідь 

криється в події, яка сталась вперше за майже сімдесяти річну 

історію існування союзу, це вихід Великобританії зі складу 

Європейського Союзу і тому з теоретичної точки зору важливо 

дослідити це політико-правове явище [1]. 
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Данна проблематика досліджується за допомогою таких 

методів, як історико-порівняльний, аналізу, дедукції, гіпотези та 

пояснення. 

Під час дослідження враховується досвід українських та 

західних вчених, які висвітлювали деякі аспекти цієї проблематики, 

зокрема, A. S. Martynova, V. Soroka, S. V. Marynina, L. Hall-Lew, 

O. M. Yatsenko, M. Goodwin, A. Arnosson, G. Zoega, V. Bachman, 

A. Menon. 

Розгляд цієї проблематики стоїть умовно на трьох стовпах, а 

саме, історичний аспект, починаючи зі вступу Великобританії до 

складу Європейського економічного співтовариства та формування 

власної (Британської) моделі поведінки. Нормативно-правовий 

аспект це другий стовп цього дослідження, на цьому етапі 

аналізується безпрецедентне використання ст. 50 Договору про 

Європейський Союз, розглядаються документи перехідного етапу 

відносин між Великобританією та Європейським Союзом, 

досліджується інституційна трансформація Європейського 

Парламенту. Останній стовп це побудова гіпотези щодо 

майбутнього членства в Європейському Союзі інших країн з 

урахуванням досвіду Великобританії [1]. 

Слід зазначити, що Великобританія не була співзасновницею 

Європейського співтовариства, хоча вона була країною 

переможницею та мала серйозний авторитет та вплив на 

формування світової політики і тому створення нового союзу 

додало би додаткові політичні бонуси та посилило би впливовість 

країни проте, Великобританія відмовилась від приєднання до 

Римського договору, але з часом Сполучене Королівство тричі 

спробує приєднатись до співтовариства. На шляху інтеграції двічі 

заважала позиція президента Франції Шарля де Голля, право 

використання вето блокувало вступ Великобританії, при цьому 

лідер Франції акцентував увагу, на те, що деякі аспекти економіки 

заважають і створюють фактори несумісності з Європою. 

Ствердження президента п’ятої республіки піддається сумніву, бо 

Великобританія постійно мала тісну співпрацю з Європейськими 

країнами незважаючи на те, що країна знаходиться на острові, але 

при цьому Сполучене Королівство тримало дистанцію. Саме тут ми 

можемо побачити, що Великобританія є самостійний гравець і не 

має бажання втрачати свій суверенітет та національний інтерес 

попри навіть закликань Уїнстона Черчіля, щодо створення 

«Сполучених Штатів Європи». Формуючи власну модель поведінки 
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кожен політичний діяч зобов’язаний враховати думку власних 

громадян, нажаль зараз це розкіш для многих країн, але в 

Сполученому Королівстві цей процес помітно відрізняється від 

інших країн. Кооперація між громадянами та слугами народу 

заслуговую окремої уваги, якщо відбуваються фундаментальні 

зміни в країні то увага концентрується на референдумі. Перший 

загальнонаціональний референдум пройшов у 1975 році його мета 

була у встановленні рівня підтримки населення, щодо постійного 

членства у Європейському Співтоваристві. Майже дві третини 

британців проголосувало за постійне членство у співтоваристві, 

однак країна далі зіткнулась з народними протестами. 

Незадоволення громадян будувалось за допомогою інфляції, 

зростанням цін на товари та нафту але з часом проблеми були 

вирішені, хоча своєчасний вступ до співтовариства міг би запобігти 

настання таких наслідків.  

Політична діяльність лідерки консерваторів Маргарет Тетчер 

теж заслуговує окремої уваги, за її каденції були зменшені внески 

до загального європейського бюджету з боку Великобританії, крім 

того Сполучене Королівство не підписувала Соціальну Хартію, 

затверджуючи, що права і обов’язки своїх громадян здатна 

вирішувати самостійно. Залізна леді констатувала факт, що: 

«Європа буде сильнішою саме тому, що Франція залишається 

Францією, Іспанія – Іспанією, а Британія – Британією, зі своїми 

традиціями, звичаями та національним характером». 

Ідейна політика консерваторів залишила свій відбиток на 

формуванні Європейського Парламенту, фракція європейських 

консерваторів та реформістів з’явилась не так давно, але її 

формування і лобізм цих політичних ідей почався ще до офіційного 

існування фракції в законодавчому інституті Європейського Союзу. 

Напрям діяльності політиків був направлений проти централізації 

влади, проти поступової федералізації, консерватори Європейського 

Парламенту достукатись до європейської спільноти зі 

ствердженням, що європейська інтеграція стала потужною 

системою, завдяки якій помноження членів спільноти переходить 

на європейський рівень, що призводить до посилення влади 

європейських організацій. Звісно інші фракції були не задоволені 

політикою консерваторів бо їх напрям йшов в розріз з ідеєю єдиної 

Європи та створювали перепони, все одно фракція зробила свій 

внесок в формуванні консерватизму в Європейському Парламенті.  
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Внутрішній та зовнішній політичний курс має особливість 

змінюватись і в цьому є схожість з ефектом маятника, бо кожен 

новий політик прагне налаштувати політичну діяльність по іншому, 

не так, як колишні лідери. В даному випадку Сполучене 

Королівство не є винятком і тому наприкінці минулого століття 

частково курс країни був перенаправлений на більш глибоке 

зближення до Європейського Союзу. Деякі постулати, які були 

створенні консерваторами – зруйновані, але відмінність від інших 

країн Великобританія не втратила, тому з часом вектор політики 

змінився в іншу сторону. 

Видатний британський діяч Генрі Темпл, ще у 19 столітті 

вимовив таку фразу: «У нас немає незмінних союзників, у нас немає 

вічних ворогів. Лише наші інтереси незмінні і вічні і наш обов’язок 

слідувати їм». У громадян Великобританії ментально закріплена 

ідея бути само ідентичними, боротись із викликами самостійно та 

зберігати свій суверенітет і тому у 2016 році відбувся референдум, 

щодо майбутнього членства Сполученого Королівства у складі 

Європейського Союзу. За результатом трохи більше половини 

громадян підтримало вихід зі складу і як висновок волевиявлення 

стало підставою запровадження ст. 50 Договору про Європейський 

Союзу [1]. Короткий екскурс важливих подій Великобританії вказує 

нам проте, що дотримання своїх національних ідей та традицій 

зробило її одної із провідних акторів світової політики і вона здатна 

самостійно формуватинапрями для розвитку суспільства. 

Досліджуючи нормативно-правовий аспект проблематики 

даної наукової праці бажано звернути увагу на процедуру виходу з 

Європейського Союзу, згідно ст. 50 Договору про Європейський 

Союз Європейська Рада має бути повідомлена про намір виходу 

країною учасницею далі нормативно-правові акти Європейського 

Союзу перестають діяти по відношенню до країни з моменту 

заключення договору [1]. За неможливості даних дій, протягом двох 

років перестають діяти з моменту отримання повідомлення, якщо 

Європейська Рада не погоджує з країною рішення про продовження 

цього терміну.  

За сімдесяти річну історію існування Європейського Союзу 

Великобританія стала першою країною, яка офіційно вийшла зі 

складу союзу. Як ми з’ясували підставою для прийняття рішення, 

щодо виходу став референдум 2016 року вже через пів року після 

голосування уряд Великобританії ініціював процедуру виходу. 

Спочатку планувалось, що Великобританія вийде з Європейського 
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Союзу вже через два роки з моменту ініціювання виходу але весь 

цей час проходили жорсткі суперечки в Європейському Парламенті, 

в парламенті Великобританії та в уряди країни і як результат вихід 

стався через чотири роки. Перехідний етап був обґрунтовано 

затриманий, бо вихід економічно сильної країни з союзу – це удар в 

першу чергу по економіці. 

Наступив етап скорочення торгівлі з Європейським Союзом, 

що спричинило падіння рівня ВВП Великобританії. Помітна стала 

міграційна кризабо Сполучене Королівство посилило прикордонний 

режим, також найбільш вразливим етапом виявилась правова сфера, 

бо законодавство потрібно було адаптувати до Англійського права. 

Відстрочка виходу зі складу Європейського Союзу дала можливість 

замортизувати кризу, яка, ще посилювалась пандемією covid-19. 

Звернемо увагу на роль Європейського Парламенту в 

переговорному процесі з Великобританії, парламент неодноразово 

наполягав на продовженні перехідного період, фактично це була рука 

допомоги, бо ця процедура надавала Великобританії користуватись 

усіма преференціями країни члена союзу. Важливим кроком було 

схвалення законодавчим інститутом Європейського Союзу угоди по 

«Брексіту». Протягом восьми місяців важких переговорів була 

підписана угода про торгівлю та співробітництво між 

Великобританією та Європейським Союзом. Данна угода складається 

з трьох складових документів, а саме угода про вільну торгівлю, 

угода про державне управління, та партнерство галузі цивільної 

безпеки, також був укладений договір про співробітництво в ядерній 

галузі. Основним механізмом реалізації даних угод стала «Рада 

партнерства», яка складається з спеціалізованих комітетів та робочих 

груп. Створена нормативно-правова база дозволяє уникнути 

введення мит, експортних мит, податків та інших зборів на товари, 

які переміщуються між кордонами. Достатньо важко було вирішити 

питання сертифікації якості товарів, однак, угода допускає взаємне 

визнання стандартів у певних секторах. Плідна праця двох сторін та 

врахування кожних інтересів допомогла створити дієвий механізм та 

знайти квінтесенцію. 

Відстрочка виходу з Європейського Союзу надала можливість 

Сполученому Королівству приймати участь у виборах депутатів до 

Європейського Парламенту, загальна кількість депутатів 

парламенту налічує сімсот п’ятдесят один, Великобританія 

отримала сім десять один мандат. Ще за рік до голосування було 

прийняте рішення про скорочення місць після офіційного виходу 
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Сполученого Королівства зі складу союзу. Двадцять сім були 

розподілені між іншими країнами Європейського Союзу решта 

сорок шість залишаються вакантними для потенційно нових членів 

організації. Вихід Великобританії зі складу союзу помітно змінив 

розстановку політичних сил, найбільше виграє від цього 

правоцентристська Європейська народна партія, також збільшиться 

«Ідентичність та Демократія». У Європейському Парламенті менше 

помітними стали заклики до передачі влади з центру на місця та 

посилення міграційної політики. Характерним є той факт, що 

половина польських мандатів перейшло до консервативної фракції 

парламенту, вони складають більшість та можливо в майбутньому 

ми бачимо ще зміни в союзі.  

Історія людства циклічна та світ вже бачив, до чого може 

привести вихід сильної країни зі складу потужного союзу і тому 

країни Європейського Союзу концентрують увагу та враховують 

досвід, щоб запобігти настання кризових ситуації. 

Цілком ймовірно ми скоро побачимо у складі Європейського 

Союзу декілька нових країн, а саме Україну, Молдову та Грузію. Ці 

країни достатньо довго співпрацюють з самим союзом та проводять 

політику апроксимації внутрішнього законодавства до рівня 

Європейського Союзу, при цьому ці країни об’єднує одна загальна 

зовнішня небезпека тому інтеграція до Європейського Союзу дасть 

можливість посилити економіку та зберегти суверенітет. 

Вихід Великобританії спонукав настрій поляків, щодо виходу 

їхньої країни з Європейського Союзу, хоча більшість поляків є 

прихильниками Союзу, але правляча партія частково проводить 

політику в іншому напрямку. В той же час, зростає кількість 

конфліктів між Польщею та Брюсселем, характерним є прецедент 

навколо рішення польського конституційного суду, щодо 

верховенства національного права. Рішення полягало в тому, що є 

пріоритет польському законодавству, замість законодавству 

Європейського Союзу. Дана подія викликала бурю негативних 

емоцій з боку громадян Польщі, які виступали з протестом проти 

спірного рішення суду. Насправді, ще один вихід країни з 

Європейського Союзу є малоймовірним, серйозні виклики постали 

перед спільнотою і рівень підтримки всередині союзу та рівень 

підтримки потенційно нових членів спільноти є безпрецедентно 

високим, тому Європейський Союз буде тільки посилюватись. 

Підсумовуючи дане дослідження варто стверджувати той 

факт, що Європейський Союз є унікальним досягненням, дане 
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об’єднання направлено на поліпшення умов країн та покращення 

життя громадян. Еволюцію співтовариства трохи змінила початкові 

ідеї Єдиної Європи, але воно стало чимось особливим, куди 

прагнуть країни. Цей союз концептуально та фундаментально 

відрізняється від союзів, які історія світу знала. Європейський Союз 

створює сприятливі умови для розвитку, мотивує країни, які 

знаходиться поза цього об’єднання і саме головне не створює 

штучні умови, якщо країна вирішить вийти зі складу. Використання 

Великобританією ст. 50 Договору про Європейський Союзу 

супроводжувалось євроскептичними настроями, які ґрунтувались на 

безпрецедентному явищі цього процесу, але, якщо громадяни цієї 

країни не бажають ділитись своїм суверенітетом та цінують свої 

традиції і цінності – вони мають право йти своїм шляхом, навіть, 

якщо вони разом вдало провели інституційні зміни, це була лише 

наступна сходинка в процесі еволюції один одного [1]. 
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3.4. Щодо внутрішнього контролю майна комунальної 
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Проведення адміністративно-територіальної реформи в 

Україні сприяє покращенню ефективності управління майном 

територіальних громад на основі підвищення зацікавленості органів 

місцевого самоврядування у збільшенні доходів місцевих бюджетів 

та ефективного управління діяльністю комунальних підприємств. 

Звідси випливає, що одним із провідних завдань органів місцевого 
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самоврядування є належний контроль за ефективною діяльністю 

підприємств, організацій і установ комунальної власності 

територіальних громад.  

Комунальна власність є однією із форм публічної власності 

(поряд із державною власністю) і за своєю суттю є колективною 

власністю. 

Комунальна власність як самостійна форма власності 

з’явилась в Україні з прийняттям у 1996 році Конституції України, 

стаття 41 якої містить положення про три форми власності в країні 

– державну, комунальну та приватну. Матеріальною і фінансовою 

основною місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно та 

інші кошти, що перебувають в управлінні обласних і районних рад. 

Територіальним громадам належить право комунальної 

власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, 

на землю, підприємства, установи, організації, майнові права і інші 

активи, визначені як об’єкти комунальної власності [1]. 

Право комунальної власності – це право територіальної 

громади володіти, доцільно, економно і ефективно користуватися і 

розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що 

належить її, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування [1]. 

Необхідно зауважити, що право комунальної власності 

набувається територіальними громадами на підставі безоплатної 

передачі майна і майнових прав державною й іншими суб’єктами 

права власності, створення і придбання майна виконавчими 

органами місцевого самоврядування. 

Суб’єктами права комунальної власності є територіальні 

громади первинного рівня (жителі об’єднаних територіальних 

громад, селищ, міст), територіальні громади вторинного півня 

(жителі районів, областей), а також органи місцевого 

самоврядування, що здійснюють права комунальної власності від 

імені територіальної громади – представницькі та виконавчі органи 

місцевого самоврядування. 

Виконавчими органами рад територіальних громад є їх 

виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами 

виконавчі органи. 

Органи місцевого самоврядування можуть утворювати 

відокремлені підрозділи з правом оперативного управління майном 

комунальної власності територіальної громади, 

балансоутримувачем якого є рада територіальної громади. 
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Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільні 

об’єднання територіальних громад» об’єднана територіальна 

громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 

територіальних громад, що об’єдналися. Необхідно зауважити, що 

юридична особа – сільська, селищна, міська рада об’єднаної 

територіальної громади є правонаступником прав та обов’язків всіх 

юридичних осіб, що об’єдналися [2]. 

Водночас юридична особа виконавчий комітет відповідної 

сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному 

центрі об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав 

та обов’язків всіх юридичних осіб – виконавчих комітетів 

відповідних рад територіальних громад, що об’єдналися [2]. 

Створення і діяльність територіальних громад безпосередньо 

пов’язане із функціонуванням підвідомчих їм комунальних 

підприємств, яких на початок 2021 року налічувалося біля 16 тисяч 

одиниць.  

Комунальне підприємство – підприємство, що діє на основі 

комунальної власності територіальної громади [5]. 

Залежно від способу утворення (заснування) та формування 

статутного капіталу в Україні діють комунальні унітарні та 

комунальні корпоративні підприємства. 

Комунальне унітарне підприємство – це вид підприємства, що 

заснований на базі відокремленої частини комунальної власності 

одним власником – територіальною громадою в особі 

компетентного органу місцевого самоврядування у розпорядчому 

порядку [1]. Комунальне унітарне підприємство утворюється 

компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому 

порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і 

входить до сфери його управління [5]. 

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома 

або більше засновниками за їхнім спільним рішенням (договором), 

діє на основі об’єднання майна та підприємницької чи трудової 

діяльності засновників (учасників), їх спільного управління 

справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, 

що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі 

доходів та ризиків підприємства [5]. 

Комунальне корпоративне підприємство – це комунальне 

підприємство, у статутному капіталі якого 50 і більше відсотків 

належить суб’єкту управління об’єктами комунальної власності. 
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Функціонуванням комунальних підприємств держава реалізує 

свої соціальні, регуляторні й контрольні функції, які не можуть 

бути здійснені приватними підприємствами. Максимізація 

ефективної діяльності комунальних підприємств є можливою за 

умови запровадження належного механізму управління 

комунальними підприємствами, включаючи фінансовий контроль, 

нові стандарти прозорості їх діяльності та підзвітності тощо. 

Система фінансового контролю в Україні включає в себе 

загальнодержавний, муніципальний (комунальний), відомчий та 

незалежний. 

Згідно чинного законодавства державний фінансовий 

контроль органів місцевого самоврядування та підзвітних їм 

комунальних підприємств і організацій здійснює Державна 

аудиторська служба України, яка реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю. Вона в межах своїх 

повноважень реалізує державний фінансовий контроль через 

здійснення державного аудиту, інспектування (ревізії), перевірки 

закупівель та моніторингу закупівель [3]. Державна аудиторська 

служба України проводить заходи щодо державного фінансового 

контролю майна територіальних громад (в частині державного 

фінансового аудиту) за трьома напрямками – державний 

фінансовий аудит місцевих бюджетів (об’єднаних територіальних 

громад), державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів 

господарювання (комунальних підприємств, установ та 

організацій), а також інспектування (ревізії) діяльності як 

підконтрольних установ, так і суб’єктів господарювання незалежно 

від форм власності за судовим рішенням, ухваленим у 

кримінальному провадженні. 

Необхідно відмітити, що Державна аудиторська служба 

України, як правило, здійснює ретроспективний контроль, тому 

такий контроль є недостатньо ефективний. Проведення державного 

фінансового аудиту місцевих бюджетів чи діяльності суб’єктів 

господарювання комунальної власності за три чи навіть за два роки 

скоріше за все виявляє вже допущені порушення чи недоліки, 

нанесені збитки в ретроспективі (в минулих періодах). 

Профілактична функція такого контролю значно нижча ніж 

попереднього і поточного, особливо в умовах перманентних змін 

податкового і бюджетного законодавства. 
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Водночас практика діяльності господарюючих суб’єктів 

свідчить про ефективність перш за все попереднього і поточного 

контролю. 

Організація економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) є міжнародною організацією, яка пропагує принципи 

корпоративного управління суб’єктами господарювання та іншими 

інституціями. Україна не є членом цієї організації, але в останні 

роки бере активну участь у міжнародних зборах, спеціалізованих 

програмах та угодах, що проводяться ОЕСР. 

Необхідно звернути увагу на те, що Господарський кодекс 

України передбачає, що органами управління комунальними 

підприємствами є керівник підприємства та наглядова рада 

підприємства (у разі її утворення) [5]. 

Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації 

наглядової ради комунального унітарного підприємства та її 

комітетів, порядок призначення членів наглядової ради 

затверджується рішенням відповідної місцевої ради. 

На підставі проведених досліджень діяльності комунальних 

підприємств територіальних громад можна стверджувати, що 

ефективним механізмом управління комунальним господарством є 

наглядові ради як колегіальні органи корпоративного управління. 

Слід відмітити, що органи місцевого самоврядування можуть 

створювати служби внутрішнього контролю – відділи внутрішнього 

аудиту.  

За наявності великих і середніх комунальних підприємств 

відділи внутрішнього аудиту можуть функціонувати і в таких 

підприємствах. Статтею 34 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» передбачено, що великі 

підприємства зобов’язані створити аудиторський комітет або 

покласти функції цього комітету на окремий підрозділ органу 

управління або наглядову раду, що створюється відповідно до 

законодавства [7]. 

Інші підприємства, що становлять суспільний інтерес, можуть 

покласти функції аудиторського комітету на окремий підрозділ 

органу управління або на наглядовий орган [7]. 

Основними функціями аудиторського комітету підприємства, 

що становить суспільний інтерес, є: 

- оцінка ефективності системи внутрішнього контролю 

(внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства; 
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- моніторинг процесу складання фінансової звітності та 

надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення 

достовірності інформації; 

- інформування вищого органу управління або наглядового 

органу підприємства про результати обов’язкового аудиту 

фінансової звітності; 

- проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів 

аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його 

результатами [7]. 

Водночас відділи внутрішнього аудиту підприємств 

комунальної власності мають можливість здійснювати 

перманентний не тільки поточний, а й попередній контроль 

господарської діяльності цих підприємств, що суттєво впливає на 

дотримання чинного законодавства і забезпечення достовірності 

інформації для формування фінансової звітності. Це значно 

підвищує ефективність попереднього і поточного контролю 

діяльності комунальних підприємств відділами внутрішнього 

аудиту в порівнянні з ретроспективним контролем органами 

Державної аудиторської служби України. Профілактична функція 

попереднього і поточного контролю значно важливіша для 

недопущення порушень і недоліків ніж констатація 

ретроспективним контролем уже допущених порушень і нанесених 

збитків.  

Виходячи із викладеного можна стверджувати, щонаглядові 

ради комунальних підприємств та їх підрозділи внутрішнього 

контролю здатні здійснювати ефективний попередній і поточний 

контроль діяльності комунального господарства. Відсутність такого 

контролю сприяє закритості інформації про діяльність комунальних 

підприємств та призводить до зловживань і порушень, які негативно 

впливають на діяльність суб’єктів господарювання комунальної 

власності. 

Водночас останні новації в законодавстві України формують 

передумови щодо оприлюднення інформації про діяльність 

комунальних унітарних і корпоративних підприємств, її прозорості 

та підзвітності цих підприємств перед жителями територіальних 

громад. 

Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України 

комунальне унітарне підприємство оприлюднює інформацію про 

свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом 

розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному 
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веб-сайті суб’єкта управління об’єктами комунальної власності. 

Обов’язковому оприлюдненню підлягає значний обсяг 

інформації [5]: 

- цілі діяльності комунального підприємства; 

- квартальна, річна фінансова звітність комунального 

підприємства за останні три роки, включаючи видатки на виконання 

некомерційних цілей державної політики та джерела їх 

фінансування; 

- аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності 

комунального підприємства за останні три роки (якщо аудит 

проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням 

наглядової ради комунального підприємства або суб’єкта 

управління об’єктами комунальної власності); 

- статут комунального підприємства у чинній редакції, а 

також у редакціях, що діяли раніше; 

- річні звіти керівника та наглядової ради комунального 

підприємства; 

- інша інформація. 

Таким чином, можна стверджувати, що комунальні 

підприємства належать до підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. 

Чинним законодавством передбачено, що всі великі і середні 

комунальні підприємства зобов’язані проводити незалежний аудит 

своєї діяльності. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» передбачає, що до підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, відносять підприємства-емітенти цінних 

паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах 

або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, 

банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові 

установи (крім інших фінансових установ та недержавних 

пенсійних установ, що належать до мікропідприємств та малих 

підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону 

належать до великих підприємств [6]. 

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім 

великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні 

акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на 

загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які 

здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше 

ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, 
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оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану 

фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-

сторінці (у повному обсягу) та в іншій спосіб у випадках, 

визначених законодавством [6]. 

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та 

середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, 

що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці [6]. 

Таким чином, внутрішній контроль діяльності комунальних 

підприємств територіальних громад в поєднанні із державним 

фінансовим та незалежним аудиторським контролем сприяє 

підвищенню прозорості та ефективності використання майна 

комунальної власності та підзвітності цих підприємств мешканцями 

територіальних громад. 
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3.5. Сутність, структура та стратегічні аспекти забезпечення 

економіної безпеки підприємства 

 

Економічна безпека є необхідною умовою існування будь-

якого підприємства, вона забезпечує захищеність його життєво 

важливих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз, ризиків та 

небезпек та є підґрунтям стійкого функціонування. 

Підприємство повинно зберігати свою організаційну 

структуру, впорядковувати внутрішні зв’язки із врахуванням 
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зовнішніх факторів впливу і, на цій основі, забезпечувати своє 

функціонування та розвиток.  

Поняття економічної безпеки як соціального феномену 

пов’язане зі становленням суспільства та зародженням держави, 

коли потреба в захисті всіх життєзабезпечуючих складових частин 

суспільного укладу виступає майже на перший план. В період 

стародавніх цивілізацій поняття економічної безпеки зводилося 

більше до проблеми захисту суспільного багатства від нападу 

ворогів чи будь-яких інших зовнішніх посягань, а також до захисту 

влади, власності та майна багатих верств суспільства від внутрішніх 

заворушень і бунтів бідного населення. 

На рівні держави термін «безпека» почав використовуватися 

ще у XVII-XVIII ст., коли в європейських країнах зародилася думка, 

що головна мета держави – досягнення всезагального благополуччя 

і безпеки людей. При цьому безпека передбачала два 

взаємопов’язаних аспекти: стан, ситуацію спокою, відсутність 

реальної небезпеки; матеріально-економічні і політичні умови, а 

також відповідні соціальні інститути, здатні його 

зберегти [13, с. 12]. Пануюче в той період у розвинених країнах 

Європи (насамперед в Англії) економічне вчення – меркантилізм – 

сприяло розумінню того, що військова безпека держави напряму 

пов’язана з рівнем її добробуту. Оскільки основним джерелом 

збагачення країни в XVII-XVIII ст. була торгівля, зрозуміло, що 

рівень економічної безпеки держави визначався її успіхом у 

зовнішніх торговельних відносинах. 

У ХІХ ст. запорукою економічної безпеки країни вважалася 

політика протекціонізму, тобто захисту національного ринку й 

національних товаровиробників від іноземної конкуренції, зокрема 

й за допомогою високих митних бар’єрів. Прихильники даного 

економічного вчення вважали, що вільна торгівля несе в собі 

загрозу для внутрішніх виробників, а потрапляння на ринок 

дешевих іноземних товарів є не що інше як зовнішня економічна 

агресія. Найбільш показовим у даному аспекті є досвід Великої 

Британії, яка наприкінці ХІХ ст. перебувала в залежності від 

імпорту продовольчих товарів, а тому масова поява в країні 

дешевих німецьких товарів більшістю жителів розцінювалася як 

загроза економічній безпеці країни, що призвело до загострення 

англо-німецького конфлікту і стало однією з причин Першої 

світової війни [9, с. 38]. 
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Зародження поняття національної безпеки пов’язане з іменем 

президента США Ф. Рузвельта, який у 30-х роках ХХ ст. визначав її 

як «сукупність умов, що надійно забезпечують національний 

суверенітет, захист стратегічних інтересів і повноцінний розвиток 

суспільства, життя і здоров’я всіх його громадян» [13, с. 12]. Дещо 

пізніше, у період Другої світової війни, акценти національної 

безпеки змістилися насамперед до усунення військової небезпеки та 

досягнення миру. А в умовах енергетичної кризи 1973 р. ключовим 

напрямом національної безпеки стає економічна складова. 

Термін «економічна безпека» (economic security) у 30-х роках 

ХХ ст. пов’язували перш за все із безпекою окремих осіб від 

погіршення їх фінансового стану, причиною чого насамперед є 

безробіття. Тому й не дивно, що основною функцією створеного 

Ф. Рузвельтом Федерального комітету економічної безпеки було 

забезпечення економічної безпеки громадян, яке зводилося до 

боротьби з безробіттям. 

Стійкий фундамент для становлення поняття «економічна 

безпека» сформувався у розвинених індустріальних країнах Заходу, 

які через розпад колоніальної системи зіткнулися з гострою 

проблемою обмеженості ресурсів і порушення зв’язків з їх 

постачальниками. Тогочасне розуміння економічної безпеки 

полягало в забезпеченні стійкого економічного розвитку 

суспільства з метою виробництва необхідних благ та послуг для 

задоволення індивідуальних та суспільних потреб. 

Слово «безпека» має давнє походження і в перекладі з 

грецької означає «володіти ситуацією». Великий тлумачний 

словник сучасної української мови трактує слово «безпека» як 

«стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує» [3, с. 70]. 

Дослідження сутності та природи економічної безпеки 

розпочалося в останні 30 років минулого століття, коли 

підприємства зіткнулися з необхідністю урахування ризиків. 

Економічну безпеку в іноземній літературі називають «ecosecent» 

(economic security of enterprise). Слід відзначити, що стосовно 

визначення самого змісту поняття «економічна безпека 

підприємства» на сучасному етапі існує велика кількість 

думок [16, с. 140]. 

Структура економічної безпеки підприємства розмежовується 

на наступні складові: техніко-технологічна безпека; екологічна 

безпека; фінансова безпека; політико-правова безпека; кадрова 
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безпека; інформаційна безпека; комерційна безпека; силова безпека; 

інтелектуальна безпека [11]. 

Фінансова безпека підприємства – це такий стан 

підприємства, що характеризується збалансованістю і якістю різних 

фінансових інструментів, технологій і послуг, які використовує 

підприємство, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю 

фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних 

фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами 

фінансових ресурсів, а також забезпечувати ефективний і сталий 

розвиток фінансової системи [1]. 

Інтелектуальна складова – збереження та розвиток 

інтелектуального потенціалу підприємства. Головна умова 

забезпечення – здатність протистояти загрозам, за яких 

підприємство може зазнати суттєвих збитків, зниження темпів 

свого розвитку й зменшення капіталу [6]. 

Кадрова складова – наявність високоосвічених та 

кваліфікованих працівників, управлінського персоналу, відсутність 

масового відтоку фахівців, високий рівень їх підготовки [6]. 

Розвиток та реалізацію інтересів, і задоволення матеріальних та 

нематеріальних потреб працівників [2, 10, 12, 14].  

Техніко-технологічна складова – наявність високого 

технічного та технологічного рівня виробництва, що забезпечує 

конкурентоспроможність товарів і послуг та підприємства в цілому 

та своєчасне виявлення загроз (стихійне лихо, пожежа, 

несанкціонований доступ на територію підприємства), виявлення 

протиправних дій з боку самих співробітників тощо [15]. 

Інформаційна складова – ефективне інформаційно-аналітичне 

забезпечення господарської діяльності підприємства, забезпечення 

захисту інформації, досягнення необхідного рівня інформаційного 

забезпечення роботи усіх підрозділів [7]. 

Екологічна складова – дотримання чинних екологічних норм, 

мінімізація втрат від забруднення довкілля та руйнівного впливу 

результатів виробничо-господарської діяльності на стан 

довкілля [7]. 

Силова складова – забезпечення фізичної та моральної 

безпеки персоналу підприємства, його капіталу і майна, 

комерційних інтересів [17]. 

Комерційною безпекою визнається стан, за якого ефективно 

здійснюються організація та управління процесами купівлі-

продажу, відбувається задоволення попиту споживачів, 
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отримується комерційний зиск, зростає рівень 

конкурентоспроможності її суб’єкта [4]. 

Політико-правова складова охоплює такі елементи 

організаційно-економічного спрямування: 1) аналіз загроз 

негативних впливів; 2) оцінку поточного рівня забезпечення; 

3) планування (програму) комплексних заходів спеціалізованими 

підрозділами підприємства; 4) здійснення ресурсного планування; 

5) планування роботи відповідних функціональних підрозділів 

підприємства; 6) оперативну реалізацію програмного комплексу 

заходів, спрямованих на антикризове господарювання і підвищення 

належного рівня безпеки. Оцінювання реального стану політико-

правової безпеки підприємства здійснюється за напрямками: рівень 

організації якості робіт з охорони цієї складової загального рівня 

економічної безпеки; бюджетно-ресурсне забезпечення робіт; 

ефективність діяльності підрозділів суб'єктів господарювання [8]. 

Системний характер забезпечення економічної безпеки 

підприємств являє собою створення такої системи безпеки, яка б 

забезпечувала захищеність підприємства, його майна, персоналу, 

інформації різних сфер діяльності від можливих загроз, форс-

мажорних обставин. Системна безпека, її складові частини, 

можливості, засоби повинні бути достатніми для забезпечення всіх 

аспектів діяльності підприємства. 

Намічені завдання повинні виконуватись якісно, оскільки 

вони з одного боку забезпечують необхідний рівень збуту, а з 

іншого задані кінцеві результати.  

Система безпеки повинна бути побудована таким чином, щоб 

вона діяла постійно, захищаючи інтереси підприємства в умовах 

ринку і протидії злочинцям.  

Всі роботи підприємства повинні виконуватись на основі 

діючого законодавства. Всі заходи безпеки повинні базуватись на 

законодавчій базі та правовому забезпеченню функціонування 

підприємства. Все це дає змогу у законодавчому порядку, в значній 

мірі, компенсовувати допущені недоліки та забезпечувати 

функціонування підприємства за заданим рівнем ефективності. 

Стратегія безпеки дозволяє підприємству реалізовувати 

систему стратегій розвитку. Це досягається за рахунок 

впровадження множини рішень направлених на забезпечення 

безпеки підприємства. 

Стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки 

підприємства передбачають реалізацію 3 складових: 
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1) термінова реакція на загрози, транспортного процесу 

зокрема щодо втрати майна, погіршення структури персоналу тощо. 

У даному випадку діє принцип «загроза – відображення». Створені 

для вирішення цієї задачі підрозділи, служби, задіяні методи та 

засоби можуть послабити або попередити вплив загроз і, в той же 

час може виникнути ситуація, коли підприємству буде нанесено 

збиток; 

2) прогнозування, що передбачає виявлення небезпек і загроз 

заздалегідь, цілеспрямоване вивчення економічної і криміногенної 

ситуацій як всередині підприємства, так і в навколишньому щодо 

нього середовищі. Залучені для вирішення цієї задачі спеціалісти, 

сформовані підрозділи служби безпеки дають можливість свідомо і 

цілеспрямовано проводити роботу по формуванню сприятливих 

умов для діяльності підприємства; 

3) відшкодування (компенсація, відновлення) нанесеного 

збитку. Даний стратегічний підхід може вважатись прийнятним 

лише тоді, коли є збиток, або коли немає можливості реалізувати 

стратегічні підходи першого і другого типів. 

Таким чином система економічної безпеки підприємства – це 

обмежена кількість взаємопов’язаних елементів, які забезпечують 

його безпеку і досягнення стратегічних цілей підприємств [11]. 

Складовими елементами такої системи є об’єкт і суб’єкт 

економічної безпеки, механізм забезпечення економічної безпеки, а 

також практичні дії по її досягненню. 

Об’єктом економічної безпеки виступає все те, на що 

направлені зусилля по забезпеченню економічної безпеки 

підприємства [5]. 

Суб’єктами економічної безпеки підприємства є окремі особи, 

структурні підрозділи, служби, органи, відомства, які 

безпосередньо займаються забезпеченням безпеки підприємства [5].  

Ідентифікація стану економічної безпеки підприємств 

обов’язковою складовою управління економічною безпекою 

підприємств та дає можливість ідентифікувати як загальний стан 

економічної безпеки, так і основні загрози за її функціональними 

блоками.  

Стратегію забезпечення економічної безпеки можна будувати 

спираючись на стан підприємства, рівень конкуренції на ринку, 

прибутковість підприємства, організацію роботи з клієнтами, 

тарифну політику, якість надання послуг і т. ін. Якість надання 

послуг виступає одним з основних ринкових чинників 



155 
 

прибутковості, конкурентноздатності і відповідно економічної 

безпеки. Ринкові чинники служать діючими засобами забезпечення 

економічної безпеки. 

Таким чином, економічна безпека підприємства призначена 

на основі ефективного використання корпоративних ресурсів, 

створити умови для успішного функціонування підприємства, 

своєчасно знайти і максимально послабити дію різних небезпек і 

загроз в умовах конкуренції і господарського ризику. 
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3.6. П’ять глобальних проблем економіки 

 

У статті доведена актуальність визначення глобальних 

проблем економіки за всю історію її розвитку, що й стало метою 

даній статті. Для її досягнення був проведений огляд літературних 

джерел. Він дозволив сформулювати п’ять глобальних  проблем 

економіки, що й з’явилося основним результатом статті. Це 

проблеми: організації у Доантичну епоху економіки і економічних 

знань в межах усієї господарської діяльності як єдиного цілого;  

відокремлення в Античну і Середньовічну епоху економіки і  

визначення основних її понять; різного визначення 

меркантилістами і фізіократами основного джерела створення 

вартості; визначення необхідного співвідношення фірми і ринку, 

монополії і конкуренції; розуміння і практичного забезпечення 

справедливості у соціальній економіки. 

Відоме, щопротягом  тисячоліть світова економіка 

вирішувала самі різні проблеми. Однак серед нихіснує тільки 

незначна кількість основних, глобальних.  Й саме вони визначили 

еволюцію, розвиток, історію економіки і економічної думки. Тому 

питання їх установленнястає актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що першою 

глобальною проблемою було створення господарської діяльності як 

єдиного цілого, як управління, тобто, безрозподілу на економіку, 

інженерію, адміністрацію і саме виробництво. Так, вже у Давньому 

Єгипті був накопичений значний досвідуправління державним 

господарством у цілому, і як невідокремлені від нього були 

сформульовані уявлення стародавніх єгиптян про економічні 

аспекти: власність, товарно-грошові відносини тощо [1]. Схожа 

ситуація простежується у Вавилоні, Давньому Китаю й Давньої 

Індії [2-4]. 

Подальший аналіз публікацій надає значну інформацію про 

досвід вирішення вже чисто економічних проблем в часи 

Античності, Середньовіччя, Капіталізму іу теперішній час [5-15]. 

Однак й ця інформація свідчить про традиційний розгляд в 
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основному не глобальних, а суто тактичних, оперативних проблем 

економіки. Тому непоміченою і невирішеною остається визначенняі 

вирішення саме глобальних проблем. Уважний аналіз привів 

авторівдо висновку, що за всю історію людства необхідно виділити 

тільки незначну кількість глобальних проблем економіки. Їх 

визначення й стало метою даного дослідження. Задачі: 

встановлення часу існування і сенсу етапів формування глобальних 

проблем; визначення характеру їх глобальних проблем; здійснення 

висновків з проведеного аналізу. 

При вирішенні першої задачі автори спиралися на результати 

аналізу останніх досліджень і публікацій [1-15]. Він привів до 

переліку таких  чотирьох етапів еволюції глобальних проблем 

економіки: Доантичності; Античності і Середньовіччя; 

меркантилізму і фізіократії; поглиблення аналізу взаємодії держави 

і економіки.  

При вирішенні другій задачібуло встановлене, що у 

Доантичну епоху головна увага зверталася до глобальній проблеми 

осмислення досвіду усієї господарської діяльності, тобто, 

управління, як єдності економіки, інженерії, адміністрації і 

виробництва [2-4]. Для цієї епохі відсутні: відокремлення 

економіки; формування економічних понять і особливе терминуу і 

поняття «Економіка». 

В Античну і Середньовічну епоху навпаки головними стають 

аспекти іншої глобальній проблеми: відокремлення економічної 

діяльності в особливу діяльність; формування економічних термінів 

і понять. Так, вперше вводиться термін і визначається поняття 

«Економіка» Ксенофонтом [5], а потім воне коректується 

Аристотелем; пізніше вводяться і уточняються Фомою Аквінським, 

Ібн-Халдуномінші економічні терміни і поняття [6, 7]. 

На третьому етапіна перше місце висувається глобальна 

проблема протистояння меркантилістів і фізіократів з приводу 

визначення основного джерела створення багатства (вартості), – 

виробництві або торгівлі. Виразником  меркантилізму був Антуан 

де Монкретьєн, а фізіократів – Франсуа Кєне [8]. Ця глобальна 

проблема була вирішена самою практикою – бурний зріст 

виробництва у результаті промислової революції  довів правоту  

саме фізіократів.  

Пізніше на четвертому етапі виникає глобальна проблема 

поглиблення аналізу взаємодії держави і економіки. При цьому була 

установлена особливість цієї глобальній проблеми – вона фактично 
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поділилася на три частині, які пов’язані з організацією визначення 

найбільш правильного зв’язку, співвідношення: фірми і ринку; 

конкуренції і монополії; соціального і економічного. 

При визначенні зв’язку фірми і ринку формуються дві 

протилежні точки зору: представники класичної школи А. Сміт, 

Д. Рікардо категорично проти втручання держави; вони вважають, 

що вільний  ринок спроможний самостійно вирішити будь-яку 

проблему [9, 10]. Але пізніше економічна практика привела до 

виникнення протилежної думки Дж. Ф. Кейнса про необхідність 

активного втручання держави [11].Фактичне це була проблема 

протистояння двох вкрай протилежних точок зору і відповідних 

практик. Цю проблему блискуче вирішив видатний західний 

економіст Рональд Гаррі Коуз (1910-2013) [12-13]. Він прийшов до 

висновку, що проблема не в запереченні  ролі держави, не у 

протиставленні ринкової і директивної економіки, ринку і фірми,а в 

знаходженні оптимальної пропорції між ними. Ця проблема була 

успішно вирішена й на практиці спочатку у Сполучених Штатах 

Америки і Західної Німеччині, а потім й іншими провідними 

західними економіками.  

Підпроблему зв’язку, співвідношення монополії і конкуренції 

вирішили Джоан Робінсон і Едвард Чемберлін, які знайшли 

відповідь на це питання у самій практиці [14]. Вони помітили, що 

вже давно не існує «свобідна конкуренція», яку відстоював Адам 

Сміт, і прийшли до висновків про необхідність відмови від 

протиставлення монополії і конкуренції й признання реального 

факту існування їх синтезу – монополістичній конкуренції. Отже, 

четверта глобальна проблема фактично була вирішена за одним 

виключенням – визначення зв’язку соціального і економічного.  

У дійсності вона оказалася такою важливою і важкою, що 

перетворилася в  нову, самостійну, п’яту глобальну проблему 

економіки. Правильніше цю проблему необхідне розуміти як 

проблему досягнення справедливості у соціальній економіці. При 

цьому в останні десятиріччя и особливо у даний час відбувається як 

би повернення до теоретичної спадщини Аристотеля, до його 

погляду на співвідношення соціального і економічного саме у 

соціальній економіці. При цьому необхідне признатитакий факт – 

погляди багатьох поколінь економістів, бізнесменів, підприємців, 

менеджерів фактично недооцінили значний соціальний вплив на 

економіку, на її соціальну природу, на яку наполягав Аристотель. 

Лише у двадцятому столітті величезні соціальні економісти 
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(наприклад, Ф. фон Хайєк і В. Ойкен), а у подальшому Л. Ерхард на 

практиці реалізовує модель соціально-орієнтованої ринкової 

економіки і здійснює справжнє«німецьке економічне диво».  

У теперішній час інтерес, увага до соціальної економіки 

тільки зростає [15, с. 56]. Й значна частина економістів почала 

розуміти, що ефективна організація вартості залежить не тільки від 

технічних і суто економічних засобів, але, перш за все, й особливе – 

за рахунок справедливого розподілення прибутку буквально між 

усіма соціумами країни, включаючи і непрацездатних. 

Справедливість стає важливішим соціально-економічним поняттям 

і явищем саме соціальній економіки. Приходить розуміння, що 

реальною економікою є тільки соціальна економіка. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що 

серед повсякденних проблем економіки необхідно визначити тільки 

п’ять основних, глобальних: 

- проблема організації у Доантичну епоху економіки і 

економічних знань в межах усієї господарської діяльності як 

єдиного цілого; 

- проблема відокремленняв Античну і Середньовічну епоху 

економіки і визначення основних її понять; 

- проблема різного визначення меркантилістами і 

фізіократами основного джерела створення вартості; 

- проблема визначення необхідного співвідношення фірми і 

ринку, монополії і конкуренції; 

- сучасна проблемарозуміння і практичного забезпечення, 

досягнення справедливості у соціальній економіки. 

Отримані результати будуть сприяти підвищенню 

ефективності  соціальній економіки і подальшому розвитку 

соціально-економічної думки. 
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3.7. Економічна необхідність та розвиток особистого 

страхування в Україні 

 

На сучасному етапі складного соціально-економічного та 

політичного розвитку економіки, країна не може забезпечити 

необхідній рівень матеріального добробуту та соціального захисту 

населення. Особисте страхування розглядають як головний та 

дієвий інструмент вирішення проблем, соціального характеру. Саме 

воно може дати можливість бути впевненим в майбутньому, так як 

в даному випадку громадян самостійно забезпечує своїх рішення і 

майбутнє. Внаслідок чого, через особисте страхування можливо 

реалізувати політику соціально-економічного захисту населення та 

одночасно з цим формують потужний механізм забезпечення 

довгострокових інвестицій в національну економіку держави, що 

дозволить підвищити її конкурентоспроможність. 

Особисте страхування розглядають як одну із сфер 

страхування, яке регламентовано таким нормативним актом як 

Закон України «Про страхування» (від 04.10.2001 р. включаючи 

зміни та доповнення) [1]. 

Так, згідно із статтею 4 зазначеного нормативного акту 

сутність особистого страхування полягає у тому, що воно є 

страхуванням майнових інтересів, які не суперечать законодавству 

та стосуються життя, здоров’я, працездатності та пенсійного 

забезпечення [1]. 

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_history/25184/
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_history/25184/
http://epi.cc.ua/ekonomicheskie-vzglyadyi-drikardo.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://pavroz.ru/files/coasefirme.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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Особисте страхування взаємодіє із специфічною сферою 

процесу відтворення, а саме мова йде про відтворення робочої сили 

та зумовлено ризиковим характером діяльності громадян 

різноманітних професій; зростанням ступеню ризику, який 

стосується погіршення довкілля; збільшенням частки громадян 

похилого віку у загальній кількості громадян та ін. Особисте 

страхування проводять за для того, щоб створити страховий захист, 

який зумовлено ймовірністю настання різноманітного роду 

випадків, які можуть здійснювати шкідливий вплив на здоров’я, 

працездатність або навіть на життя громадянина.  

Розглядаючи страхування як управлінський метод ризиків, він 

має сприяти захисту інтересів населення, їх безпеку. Роль 

страхування особливо проявляється в контексті зміни ринкової 

економіки, так як воно має стимулювати розвитку ринкових 

взаємовідносин та ділової активності, покращити інвестиційний 

клімат. Те наскільки розвинутий страховий ринок, має свідчити про 

рівень економічного зростання держави. Страхування сприяє 

перерозподілу ризиків між економічними суб’єктами і 

відшкодуванням збитків шляхом накопичення, що дає змогу 

підвищення рівня ефективності економіки. Внаслідок чого одним із 

важливих і стратегічних напрямів в сфері формування 

інфраструктури ринку є розвиток національних систем економіки.  

З загальної точки зору сутність особистого страхування 

полягає у тому, що воно є галуззю страхової діяльності, яка має 

забезпечувати страховий захист населення або має бути направлена 

на зміцнення сімейного добробуту громадян. Необхідність 

особистого добровільного страхування полягає у тому, що існує 

ризиковий характер відтворення робочої сили; підвищується 

ступень ризику життя у зв’язку з активним розвитком економіки; 

погіршуються умови довкілля; зростає кількість населення 

похилого віку в загальній її величині [2, с. 52]. 

Страхування життя розглядають як потужний механізм, який 

забезпечує довгострокові інвестиції в національну економіку, що 

має дозволити підвищити її конкурентоспроможність. На сучасному 

етапі, страхування займає важливе місце у тому як функціонує 

економіка та здійснюється підтримка життєвого рівня громадян. 

Саме тому у таких регіонах як Західна Європа, США та Японія, 

страхування життя є одним із найпопулярніших різновидів. Його 

частка на страховому ринку складає від 60% до 80% [3, с. 26]. 



162 
 

Суть економічної ролі особистого страхування полягає у 

такому моменті, що страхова виплата по договору особистого 

страхування знижує затратну частину державного бюджету на 

соціальні програми, а фінансові кошти, які акумулюють страхові 

компанії має стати джерелом для значних інвестицій в 

довгостроковій перспективі в національну економіку. В нашій 

державі, даний момент є особливим моментом, що пов’язано із 

рядом проблем в пенсійній системі та із негативними змінами 

демографічних показників. В сучасних умовах недостатньої 

кількості інвестицій, отримання їх шляхом використання страхових 

технологій заощаджень населення, має стати головним моментом у 

державній фінансовій політиці та сприяти тому, щоб знизились 

зовнішні запозичення.  

Слід відмітити про те, що існує схожість між особистим 

страхуванням та соціальним страхуванням в рамках об’єктів 

страхового захисту населення. Але, все одно між зазначеними 

двома категоріями існує ряд відмінностей. Особлива важлива 

відмінність стосується джерел, які формують страхові фонди. В 

особистому страхуванні ними є в більшості випадків індивідуальні 

доходи громадян. Тоді як в соціальному страхуванні ними є ресурси 

компаній, фірм, організацій. Особисте страхування можуть 

здійснюватися як за допомогою добровільної, так і обов’язкової 

форми. Тоді як соціальне страхування здійснюється тільки за 

обов’язковою формою.  

В загальному виді особисте страхування, як соціальний 

інститут захисту громадян, було характерне для населення з 

моменту пізнання себе і свого місця в природі і суспільстві. Те, що 

такий інститут розвивається є закономірним наслідком покращення 

превентивних форм довготривалої боротьби людей з небезпеками, 

якій його оточували.  

Генезис формування ринку страхових послуг та особистого 

страхування складається з таких етапів, які пов’язані із: 

виникненням, удосконаленням, систематизацією та утворенням 

цілісності; інтеграцією з іншими системами та встановленням 

окремих основоположних ідей і принципів та ін. Кожен із 

зазначених етапів характеризується певним становищем розвитку 

ринку та наповненням пропонованих послуг. До особливості 

формування страхового ринку відносять процес його створення, 

взаємодія з іншими ринками та системами та те, як він 

реалізується [4, с. 114]. 
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У рамках змін, які відбуваються в страховій справі змінились 

і уявлення про страховий ринок та головні принципи його 

функціонування. Сучасні науковці за останній період висловлюють 

думку, сучасне державне відродження сформулює таку національну 

ідеологію страхування, що дозволить забезпечити розвиток 

підприємницької діяльності, виробництва і торгівлі товарами, дасть 

зазначеним процесам бути стабільними, спрямувати їх в напрям 

конструктивної та ефективної діяльності. Сучасні інвестори, в 

більшості випадків збільшують капіталовкладення в інвестиційні 

проекти тільки за умови, при якій отримують належні страхові 

гарантії соціального захисту.  

Отже, ідеологія ринку страхових послуг розглядається як 

окрема система ідей і поглядів, які формують суспільні страхові 

відносини. Окрім цього вона дає змогу забезпечити дотримання 

умов договору страхування; вирішити конфліктні або спірні 

ситуації; формувати програму розвитку страхового ринку держави.  

Основа сучасного страхування полягає в ідеї взаємності як 

форми фокусування свідомості, осягнення індивідом явищ 

соціально-економічних елементів, які базуються на усвідомленні 

мети її подальшого вивчення та реалізації в практичній діяльності. 

Ідея формується, як вища форма теоретичного опанування 

реальності, при якій здійснюють оптимальну концентрацію 

соціально-економічних явищ стосовно можливих ризиків та збитків, 

і шляхів покриття такої шкоди. В загалі в страховій справі через ідеї 

здійснюють підсумовування попередніх досліджень розвитку 

страхової думки. Ідея є основною, яка дозволяє синтезувати 

страхову теорію в загальний комплекс. Ідеї, які характерні 

страховій теорії, виконують роль вивчення страхових процесів і 

пошуку новітніх напрямів вирішення проблем, які зумовлені 

розвитком цивілізації.  

Вихідною інформацією для методології наукового 

дослідження страхового ринку є ряд основоположних принципів. 

Вони і є вихідним положенням будь-яких досліджень, теорій, науки 

та внутрішніх переконань, які формують погляди і становлення до 

ризиків. Основа розвитку страхового ринку – це особливі принципи 

функціонування. Особливу увагу в процесі формування страхового 

ринку та особистого страхування в нашій країні слід приділити 

таких моментам, які пов’язані із: конкурентністю; свободою вибору 

страхувальниками страховиків; страховим інтересом; страховим 

ризиком; максимальною сумлінністю; відшкодуванням в межах 
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завданих збитків, які реально були завданні; регресом 

(суброгацією); контрибуцією; співстрахуванням і 

перестрахуванням; диверсифікацією [4, с. 145]. 

Слід відмітити про те, що формування страхового ринку 

відбувається одночасно із розвитком базових теорій як системи 

уявлень, ідей та поглядів, які спрямовані на трактування явищ, які 

характерні даному різновиду ринку. З фактичної точки зору наукова 

теорія являється внутрішньо диференційованою й цілісною 

системою знань, для якої характерна логічна взаємозалежність 

елементів, можливість виокремити зміст теорії із сукупності 

окремих тверджень і понять, що є вихідним базисом теорій, 

відповідно до логіко-методологічних принципів та правил.  

Заохочення громадян з боку держави до використання 

страхових послуг, а саме особистого страхування, має позитивно 

вплинути не тільки на соціально-економічне становище суспільства, 

а й забезпечити сталий розвиток страхової справи в країні, тому 

будь-яка страхова компанія є альтернативним рішенням, яке 

дозволить покращити соціальний захист населення. Страхові 

компанії беруть на себе функцію соціальних зобов’язань країни. 

Так, особисте страхування бере на себе виплату для пенсіонерів і 

потенційних сиріт, тоді як медичне – виплату на лікування у разі 

захворювання.  

Отже, актуальним питанням є підвищення особистого 

страхування населення. До перспективних напрямів розвитку таких 

послуг слід віднести такі, які пов’язані із: 

- забезпеченням прозорості ринку страхування; 

- формуванням страхової культури на високому рівні, що має 

дати змогу забезпечити довіру громадян до будь-якої страхової 

компанії; 

- законодавчим забезпеченням обов’язкового страхування 

кожної особи у певних випадках; 

- зацікавленістю населення додатковими виплатами або 

податковими пільгами у разі, якщо вони використовують послуги 

страхової компанії; 

- підвищенням рівня соціальної свідомості 

суспільства [2, с. 53]. 

Але, при цьому характерним для здійснення особистого 

страхування є ряд проблем. У разі його здійснення існують 

труднощі в правильній оцінці тих ризиків, які бере на себе 

страхування. Внаслідок чого страхування, яке стосується 
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установлення умовних страхових сум, що дає можливість лише 

наближено відбивати збитки, які можуть завдати страхові 

випадки [5, с. 6]. 

Необхідно зазначити, що за 2018 р. частка валових страхових 

премій у відношенні до ВВП залишилася на рівні 2017 р. та 

становила 1,5%; частка чистих страхових премій у відношенні до 

ВВП за 2018 р. становила 1,0 %, що на 0,1 в. п. менше порівняно з 

відповідним показником 2017 р. За 2019 р. частка валових 

страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,4%, що на 0,1 в. 

п. менше порівняно з 2018 р.; частка чистих страхових премій у 

відношенні до ВВП залишилася на рівні 2018 р. та становила 1,0%. 

За 2020 р. частка валових страхових премій у відношенні до ВВП 

становила 1,3%, що на 0,1 в. п. менше порівняно з 2019 р.; частка 

чистих страхових премій у відношенні до ВВП залишилася на рівні 

2019 р. та становила 1,0% [6; 30]. 

Так, оптимальним нормативним значенням даного 

індикатора, який забезпечує безпечність ринку страхування, має 

становити не менше 8% [7, с. 30]. Величина показника проникнення 

страхування в нашій країні свідчить про низькі значення частки 

зібраних премій у ВВП держави. Це свідчить про те, що рівень 

розвитку ринку страхування та рівень його безпеки знаходяться на 

незадовільному і низькому рівні.  

В нашій країні формування ринку особистого страхування 

відбулось у момент отримання державою незалежності, а саме у 

1991 р. До головного і невід’ємного елементу даного ринку 

відносять страхову компанію, яка займається наданням послуг по 

особистому страхуванню. В цілому за останні десятки років на 

українському ринку страхування сформована ситуація, при якій 

величина страховиків знизилась. Головна причина скорочення 

величини страхових фірм – це процеси, пов’язані із 

реструктуризацією.  

Станом на кінець 2019 р. на українському страховому ринку 

було зареєстровано 233 страхові фірми. Серед даної кількості, лише 

10% займаються наданням послуг по особистому страхуванню і 

величина страхових резервів та активів яких надає їм можливість 

здійснювати страхову діяльність на ринку [8]. Проведений аналіз 

даних діяльності ринку страхування в нашій державі свідчить про 

те, що у 2012-2020 рр. відбулось зниження кількості страхових фірм 

в нашій країні, а саме знизилась із 414 до 210 фірм. 
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Окрім цього до причин зниження кількості страховиків 

відносять такі, які пов’язані із збільшенням витратної частини 

страхових компаній на виконання своїх зобов’язань; скороченням 

активів підприємств; несвоєчасною виплатою страхових премій. 

Окрім цього вагомим чинником стали дії державних органів, так як 

на ринку мають залишитися тільки платоспроможні фірми, а ті 

фірми, які порушують чинне законодавство, мають бути позбавлені 

ліцензії та прав на здійснення такої діяльності.  

Окрім цього відзначимо про те, що на українському 

страховому ринку відбувається зниження як СК «life», так і СК 

«non-life». У 2012-2020 рр. величина страхових фірм знищилась, 

при цьому з 2010 р. до 2014 р. – на 74 од., а з 2015 р. до 2020 р. вже 

140 компаній. Особливо помітна зміна для фірм, які займаються 

страхуванням інших різновидів, ніж страхуванням життя, де за 

період 2012-2020 рр. втрата склала 162 компанії [9]. Не менш 

інтенсивним є падіння числа компаній зі страхування життя, у 2012-

2020 рр. – 42 страхових компаній, а це вже – 66,7% інституцій, 

зареєстрованих на 2012 р. Хоча така тенденція і є загрозливою, в 

кількісному аспекті щодо страхових компаній сучасний ринок 

страхових послуг України повністю відповідає рівню країн ЄС. 

Прискорення динаміки зменшення кількості страхових компаній 

обумовлене станом соціально-економічного розвитку країни та 

підвищенням вимог до інституцій. 

Ще однією з особливостей вітчизняного страхового ринку є 

його монополізація. Серед головних показників оцінки страхової 

монополізації є показник концентрації (CR-3) та Індекс Герфіндаля 

– Гіршмана (ННІ). Згідно з останніми даними Нацкомфінпослуг, у 

2019 р. показник CR-3 становив 96,7%, а індекс ННІ – 1 517,18 [7]. 

Тобто це свідчить про те, що вітчизняний ринок особистого 

страхування переповнюють неконкурентоспроможні страховики, а 

сам ринок олігопольний, оскільки 58% валових премій припадає на 

три великі компанії, тоді як 97% усіх надходжень акумулюють 10 

страховиків.  

Дуже важливими індикаторами діяльності на ринку 

страхування є величина рівня страхових премій та виплат, що 

пов’язано із тим, що страхові премії розглядають як частину 

національного доходу та основу подальшого обігу ресурсів 

страховиків, тоді як страхові виплати розглядають як витрати фірми 

та одночасно індикатор рівня діяльності фірми для страхувальників. 
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Зважаючи на дані табл. 2.2, спостерігаємо збільшення обсягу 

валових страхових премій за досліджуваний період (2016-2020 рр.). 

Так, страхових договорів із ключових видів особистого 

страхування було укладено на суму 12,9 млрд. грн. у 2020 р., що на 

2,4 млрд. грн. більше, ніж у попередньому році, та на 7,7 млрд. грн. 

більше порівняно з даними за 2016 р. Зростання показників 

відбулося серед усіх ключових напрямів особистого страхування: 

страхування медичних витрат (+40%), медичне страхування (+28%), 

страхування життя (+18%), а також страхування нещасних 

випадків [6]. 

Проте слід зазначити, що рівень страхових виплат послуг 

особистого страхування все ще залишається на низькому рівні в 

Україні. Так, у 2020 р. виплати за послугами страховиків становили 

лише 29%, а за розглянутий період показник залишався на рівні 

нижчому ніж 40%. 

Зважаючи на те, що український ринок особистого 

страхування не є лідером на міжнародній арені, на ньому відбулось 

зростання індикаторів страхових премій, що свідчить про довіру до 

страхових послуг серед громадян держави збільшується, а отже це 

являється позитивною перспективою розвитку нашого ринку. 

 Зростання рівня страхових виплат при умові збільшення 

страхових премій слід розглядати як позитивне явище на ринку 

страхування. Провівши аналіз надходження страхових премій та 

страхових виплат, які було здійснено, можемо зробити висновок 

про те, що відбулось зростання попиту на послуги медичного 

страхування та страхування життя.  

Станом на початок 2020 р. кількість зміни резервів із 

страхування життя складає 1 016,9 млн. грн., що на 1,4 млн. грн. 

нижче порівнюючи із попередньою величиною та на 33,9 млн. грн. 

більше порівнюючи із відповідною величиною у 2017 р. Основну 

частину зміни резервів зі страхування життя було сформовано по 

іншим договорами накопичувального страхування, а саме мова йде 

про суму 898,9 млн. грн. Щодо структури активів, якими 

представлені резерви по страхуванню життя, відбулись зміни за 

рахунок таких елементів, які пов’язані із: 

- обсягом грошових ресурсів на поточному рахунку; 

- обсягом ресурсів у будь-якому банківському вкладі 

(депозиті); 

- обсягом ресурсів, які було вкладено у цінні папери, які 

емітуються країною [10]. 
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Те, що зростають страхові резерви можна пояснити 

зростанням надходжень валових страхових платежів.  

Слід відмітити про те, що український страховий ринок 

пройшов не одну кризу за час свого функціонування, наслідком якої 

є стрімка тенденція до скорочення величини страхових компаній на 

ринку через проблеми, фінансового характеру. Окрім того, що 

присутня політична та економічна криза в нашій державі, яка 

сформувалась за останні 5 років, пандемія COVID-19 завдала нового 

удару по українській економіці. Так, результатом ведення 

карантинних заходів в Україні ВВП у 2020 р. зменшився на 6,5% [9]. 

Головна причина спаду – це наслідки пандемії COVID-19, що 

негативно вплинула на економічну активність в Україні. У тому 

разі, якщо вчасно не знайти необхідні напрями для покращення 

індикаторів та ситуації у сфері страхування, то показники так і 

залишаться на низькому рівні.  

У 2020 р. корона вірус став випробуванням для суспільно-

економічної сфери у глобальному масштабі для кожної сфери життя, 

особливо для страхового ринку. На даний момент перед будь-яким 

страховиком в світі виникає питання коригування існуючих бізнес-

моделей, особливо в галузі особистого страхування.  

Окрім того, питання, пов’язані зі соціальною захищеністю 

громадян в нашій державі є дуже важливим у розрізі пенсійного 

забезпечення, медичного обслуговування, захисту тому разі, якщо 

настали нещасні випадки, а також захисту від пандемії. 

Використання особистого страхування як дієвого механізму 

боротьби з пандемією має позитивно вплинути на вирішення 

зазначених аспектів.  

На сучасному етапі страхові фірми ретельно досліджують 

ситуацію з COVID-19. За результатами міжнародної страхової 

сфери корпорації Lloyd's, втрати страхових компаній є рекордно 

високими та в подальшому будуть збільшуватися. Страхові фірми 

проводять дослідження у галузі поширення даного вірусу, 

досліджують величину фактичних й очікуваних збитків.  

Фірми, які дійшли висновку, що вони мають здійснювати 

страхування від COVID-19 чи його наслідків, вважають, що це 

виліковне респіраторне захворювання з дещо вищим від 

стандартного ризику смертності [7].  

Отже, особисте страхування через несприятливі ринкові умови 

та фінансові кризи є не в достатній мірі розвинутим протягом 

тривалого терміну, тому досі його не використовують як дієвий 
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механізм вирішення проблем соціального характеру, які для нашої 

держави є системними. Українські страхові фірми, які надають 

послуги особистого страхування мають і в подальшому покращувати 

якість надання послуг та робити все можливо задля того, щоб 

поширити інформацію стосовно діяльності серед громадян. 

Особисте страхування, будучи одним із сегментів 

українського ринку страхування, через негативні умови на ринку, 

фінансові кризи та неефективні реформи у соціальній сфері є 

недостатньо розвинутим та не використовують як механізм, який 

дозволить вирішити соціальні проблеми, які є носять перманентний 

характер (вони пов’язані із спадом показників демографії; 

інвалідністю; нещасними випадками; відсутністю якісних медичних 

послуг; потребою в отриманні соціального захисту; матеріальною 

незабезпеченістю людей похилого віку).  

Здійснюючи комплексну оцінку загроз та можливостей 

страхового ринку особистих ризиків, вважаємо, що дана галузь 

страхової діяльності в нашій державі має позитивну перспективу 

розвитку.  

Сучасні умови господарювання в нашій державі, не зважаючи 

на економічні проблеми, все одно ставлять питання про соціальний 

захист населення, зокрема у пенсійному забезпеченні, медичному 

обслуговуванні та захисті у разі, якщо наступили різноманітні 

нещасні випадки. До єдиного дієвого механізму вирішення 

зазначених проблем слід віднести побудову ефективної системи 

соціального страхування зі сторони держави, а також формування 

умов, які дозволять розвивати добровільне особисте страхування.  

Особисте страхування розглядають як важливий складник 

соціального розвитку країни, так як воно дає можливість 

вирішувати ряд серйозних проблем, задовольняти потреби осіб, які 

стосуються забезпечення гарантій захисту їх економічних інтересів; 

зберегти добробут і здоров’я. Формування дієвої системи захисту 

інтересів населення, підприємств, компаній, організацій, країни, 

підтримка соціальної стабільності країни не може існувати без 

ефективної страхової системи. Підтвердженням необхідності і 

дієвості зазначеного сектору страхування є такі моменти, які 

пов’язані із низьким рівнем соціального захисту життя і здоров’я 

населення держави; недостатньою фінансовою забезпеченістю осіб 

після виходу на пенсію або якщо втрачено працездатність; 

повільними темпами впровадження пенсійних та медичних змін.  
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3.8. Ціннісний підхід у системі функціонування ринку 

інформаційних технологій 

 

У сучасному світі, за рахунок спрямованого й вільного 

поширення інформації про конкретний продукт, споживач 

оперативно отримує доступ до його якісних параметрів та цінових 

меж. Зокрема, через активізацію інформаційного потоку змінюється 

конкурентна складова товару та зростає його споживча цінність. 

В цьому контексті Дж. Шет, Б. Ньюман і Б. Гросс зазначали, 

що споживча цінність – це багатовимірне явище, результатом 

прояву якого є ринковий вибір споживачів на користь продуктів чи 

послуг певних компаній [17]. 

Можна також підкреслити, що споживча цінність або 

корисність продукту є конкретизованим, однак суб’єктивним 

http://nfp.gov.ua/content/informaciya-prostan-i-rozvitok.html
http://nfp.gov.ua/content/informaciya-prostan-i-rozvitok.html
https://nfp.gov.ua/
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показником, оскільки залежить від порівняльної властивості товару 

задовольняти потребу споживача, тобто через неї (результат) 

відбувається задоволення цієї потреби. 

Однак процес цього задоволення суттєво залежить від 

попереднього вибору бізнес-моделі підприємства, яка дозволяє 

більш активно впливати на думку й вибір споживача, забезпечуючи 

тим й цінність таких підприємств. 

Зазначимо, що сутнісному наповненню терміну «бізнес-

моделі» чи «моделі бізнесу», зокрема інформаційно-технологічних 

підприємств, у своїх працях приділена увага низки вчених та 

практиків [1, 5-7, 10, 12-18]. Зокрема, дослідники Кузьмін О. Є. [7], 

Пирог О. В. [16], Ревуцька Н. В. [10], Рибицька О. М. [14], 

Шпак Н. О., Одрехівський М. В. [18], Литвин І. В. [8], 

Чухрай Н. І. [15], Бублик М. І. [13-15] та інші, також детально 

розглядали важливі аспекти сутності концепцій бізнес-моделей, 

моделей функціонування та адміністрування компаній, включаючи 

інформаційно-технологічні, та факторів, що формують цінність 

українських компаній. 

Хоча проблематика цінності та споживчої цінності достатньо 

пророблена з позиції менеджменту й економічної теорії, однак 

невирішеним залишається питання їхньої конкретизації в частині 

функціонування ринку інформаційних технологій з врахуванням 

інтересів як споживача, так і розробника інформаційного продукту.  

Сутнісне наповнення й функціонування ринку інформаційних 

технологій в сучасному світі. Інформаційні технології в ринковому 

просторі задіюють уцілісну систему технічні засоби, методи 

збирання, оброблення й передавання даних з метою отримання 

споживачем інформації, аналізу й використання її ним для 

формування нової інформації та прийняття рішення із нею. 

Практично, це технології, що забезпечують та підтримують 

інформаційні потоки щодо пошуку, збору, передачі збереження, 

накопичення, тиражування інформації з відповідними процедурами 

(алгоритмами) доступу до неї. Властиво інформаційні технології 

відображають сучасні уявлення про процеси формування й 

перетворення даних в інформаційному суспільстві для забезпечення 

його зростаючих вимог і потреб. 

Загалом, до галузі інформаційних технологій (ІТ) належать 

сфери:  

 ІТ послуг (аутсорсинг, ІТ консультування, оброблення та 

зберігання електронної інформації); 
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 апаратного забезпечення (промислове обладнання, серверне 

обладнання, обладнання користувача); 

 програмного забезпечення (корпоративне програмне 

забезпечення, програмне забезпечення інформаційної безпеки, 

програмне забезпечення з вихідним кодом). 

До цієї ж галузі відносяться й посередницькі послуги, хоча 

вони й безпосередньо не пов’язаніз виробництвом чи розробкою 

апаратного та програмного забезпечення (реінжиніринг програмних 

продуктів, бізнес-консалтинг, продаж ліцензій на використання 

програмного забезпечення тощо). 

Узагальнено, до видів (блоків) сучасних інформаційних 

технологій відносять: 

- інформаційна технологія опрацювання даних; 

- інформаційна технологія прийняття рішень; 

- інформаційна технологія керування; 

- інформаційна технологія експертних систем. 

Повертаючись до ринкового простору, зазначимо, що 

інформаційний ринок – система економічних, організаційних і 

правових відносин щодо продажу, купівлі і розповсюдження 

інформаційних ресурсів, продукції та послуг, тобто це ринок, де 

забезпечується і функціонує його визначальна атрибутивність: 

закони попиту й пропозиції, ціна, життєвий цикл товару тощо. 

На відміну від того, що метою технології матеріального 

виробництва є виробництво матеріальної продукції, то для 

забезпечення мети інформаційної технології першочерговим стає 

виробництво даних для їх аналізу людиною та прийняття на їх 

основі конкретних рішень. Виходячи з цього, характерною рисою 

ринку інформаційних технологій є нематеріальність кінцевого 

продукту (послуги), хоча й може отримуватисьпри цьому якісно 

нова інформація із врахуванням зростаючихвимог до неї зі сторони 

користувачів, обумовлюючи логічну потребу в забезпеченні її 

достовірності, оперативності отримання, ефективності щодо 

зростання капіталу, продуктивності праці і підвищення 

продуктивності факторів виробництвау конкретному просторово-

часовому проміжку.  

Охоплення багатьох сторін діяльності людини чи 

організаційних структур різного рівня ієрархії інформаційними 

технологіями обумовлює й розширення уваги до них не лише через 
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потребу в їх належному функціонуванні, а й у їхньому 

стратегіологічному розвитку. 

Загалом, стратегіологія (англ. strategiology) – сучасна 

наукова галузь знань щодо принципових наукових закономірностей 

і принципів стратегії дії і управління соціально-економічним 

розвитком об'єкта з орієнтованістю на системну обмеженість 

вибору факторів або учасників у реалізації визначених пріоритетів в 

умовах накладання багатофакторності динамічно-обмінних 

процесів, яка включає в себе окремі науки (наукові погляди, наукові 

школи). Стратегіологія через свої фундаментальні підходи впливає і 

дає можливість досліджувати і приймати обґрунтовані та виважені 

рішення щодо перспектив розвитку території, економічної системи, 

науково-технічний прогрес, демографічну ситуацію, 

конкурентоспроможність, благополуччя населення тощо. 

Обмеженість вибору в стратегіологіі має визначальне значення і 

володіє значною ціною щодо його прийняття [5, c. 460-461; 6]. 

В сфері безпосереднього функціонування та й 

стратегіологічного розвитку ринку інформаційних технологій 

проходить і розділення працівників-фахівців на тих, хто обслуговує 

комп’ютерне обладнання й створює програмне забезпечення та тих, 

хто працює з готовими інформаційними продуктами. Між цими 

фахівцями немає жорсткої конкуренції, оскільки кожен із них 

працює на конкретну професійну нішу, хоча чисто професійна 

залежність наявна. 

Зокрема, від кваліфікації тих, хто створює програмне 

забезпечення для різних обчислювальних пристроїв та тих, хто 

обслуговує комп’ютерне обладнання залежить як загальний 

розвиток інформаційного простору, так і майбутнє інформаційних 

технологій, а з тим й розвиток людства, яке залежить від передачі і 

отримування інформації на різних рівнях. До цієї когорти фахівців 

відносять: системних адміністраторів, програмістів різних напрямів, 

інженерів-розробників комп’ютерного обладнання, розробників 

сайтів, тестувальників програмного забезпечення, спеціалістів із 

захисту накопичуваної і передавальної інформації (інформаційна 

безпека). 

Водночас, стратегіологічний розвиток ринку інформаційних 

технологій дієвозалежить і від тих, хто управляє вже готовою 

інформацією на процесних етапах її збору, структуризації, 

оформлення, редагування, а саме: контент-менеджерів, менеджерів 
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інтернет-проєкту, web-програмістів, web-дизайнерів, спеціалістів з 

оптимізації й просування сайтів в інформаційному просторі. 

Оскільки кожна інформаційна технологія пов’язана із 

обробкою інформації певних видів, зокрема: статистичної 

(електронні таблиці, системи управління базами даних), текстової 

(текстові редактори), графіки (графічні редактори) то даний ринок 

орієнтується на врахування тенденцій та конкретних потреб 

споживача чи користувача.  

Формування поглядів цінності і ціннісний підхіду 

характеристиці функціонування й стратегіологічного розвитку 

ринку інформаційних технологій. Проблематика розуміння цінності 

як з філософських позицій, так і економічних концепцій, має 

тривалий шлях розвитку та сягає декількох тисячоліть. Так, 

виходячи з філософських означень, цінність – це поняття яке вказує 

на людську, соціальну і культурну значимість певних явищ і 

предметів діяльності, тобто це специфічний термін, що позначає 

належне та бажане, на відміну від реального, дійсного. Можливо 

погоджуватись з філософськими поглядами, що цінність дає 

конкретизовану відповідь на питання – що є бажаним або яким 

щось повинно бути.  

Фактично цінність є особливим типом світоглядної позиції 

людини, який пов’язаний з уявленнями, які склалися в тій чи іншій 

культурі про ідеал, моральність, добро, красу. Ще в давньогрецькій 

філософії наявне твердження, що найвищим мірилом цінності та 

найвищою цінністю є сама людина. До цього періоду відноситься й 

вислів Піфагора С. (наближено 570-490 рр. до н.е.): «Людина є 

мірою всіх речей» [4, C. 16].  

Не менш ґрунтовною є позиція одного з представників 

філософської думки цього періоду з Стародавнього Китаю Мо-Цзи 

(наближено 479-400 рр. до н.е.), який зазначав, що найвищою 

цінністю є справедливість, оскільки саме вона забезпечує людям 

користь [9, с. 204]. 

Загалом, вчення про природу цінностей, їх структуру та місце 

в життєдіяльності людини називається аксіологією [3, с. 23-32;4]. 

Дане вчення з’ясовує якості й властивості предметів, явищ, 

процесів, здатних задовільнити потреби, інтереси, запити і бажання 

людей. Як стверджував дослідник Р. Лотце (1817-1881 рр.), 

цінністю є все, що для людини значуще, має особистісний або 

суспільний зміст. Основною ж формою, у якій відображаються чи 

існують цінності, є ідеали – уявлення про щось неіснуюче, уявне, 
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досконале, бажане Так, у сенсі ідеалів проявляються такі 

особливості цінностей як надії, віра чи сподівання на краще 

майбутнє, очікування бажаного. Доцільно підкреслити, що серед 

усіх ціннісних механізмів людини аксіологи виділяють волю, тобто 

вияв бажання людини здійснювати свою цілеспрямовану, ціннісно 

визначену діяльність, спрямовану на досягнення власної мети у 

життєвому просторі. Властиво у цьому контексті А. Шопенгауер 

(1788-1860 рр.) та Ф. Ніцше (1844-1900 рр.) зазначали, що 

специфічною ознакою людини є не розум – а воля, тобто воля є 

найважливішою серед усіх цінностей [2, с. 125]. 

Мав й дієву аксіологічну спрямованість позиції й видатний 

український енциклопедист та діяч І. Франко (1856-1916 рр.), який 

окреслив аксіологічну проблему в системі «герой, особистість, 

народ та нація» [11]. 

З економічної точки зору проблематика загальної сутності 

цінності пов’язана з дослідженнями фундаторів політичної 

економії: А. Маршала, К. Маркса, А. Сміта та ін., а на рівні теорії 

підприємства та стратегічного менеджменту ціннісні засади 

розвинули: І. Ансофф, Д. Бейлі, Дж. Вільямс, П. Друкер, 

В. П. Паламарчук, М. Портер, А. Томпсон та інші.  

Так, науковець Н. В. Ревуцька зазначає, що економічна 

цінність є невідємною властивістю натурально-речового (зокрема 

фізичного і промислового, а також фінансового капіталу), що 

характеризується доцільністю, корисністю та вигідністю його 

використання з того чи іншого призначення [10]. 

Прийнято, що сумарна економічна цінність підприємства 

визначається величиною його річного загального економічного 

потенціалу в грошовому еквіваленті, тобто потенційний річний 

обсяг виробленої ним доданої вартості.  

Водночас, під корпоративними цінностями підприємства 

мається на увазі система основних принципів, на яких ґрунтується 

його діяльність. Через відповідні принципи системні корпоративні 

цінності допомагають виробити культуру спілкування з учасниками 

бізнесу, закріпити етичні норми, до яких необхідно прагнути, 

виходячи із ситуаційних умов. 

Виходячи з означеного:формування цінності стає дієвим 

орієнтиром для стратегічного менеджменту, оскільки через 

забезпечення нарощування цінності фірми в ринку у виграші стають 

всі його учасники (власники, споживачі, постачальники, працівники, 

кредитори, держава). Зокрема, держава отримує відповідну віддачу 
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через податкову домінанту щодо цінності. Окрім того, податки є 

кількісним вимірником й фактичного державотворчого патріотизму 

нації щодо конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) 

платників податків у забезпеченні фінансової складової 

життєзабезпечення й розвитку держави. Патріотичні почуття 

громадянина до Батьківщини конкретизуються у податковій 

домінанті. Твори державу – плати податки [5, с. 30-33, 147]. 

Нині в ряді міжнародних корпорацій для оцінки ефективності 

використовується критерій – індикатор максимізації цінності для 

акціонерів (shareholder value maximisation – SVM). За рахунок цього 

показника будь-які управлінські рішення (фінансові, інвестиційні 

тощо) можна дієвооцінювати, насамперед, з позиції чи збільшують 

вони цінність фірми, тобто виділяється критерій зростання цінності 

бізнесу від прийнятого рішення. До цього критерію управлінці 

зазвичай включають: економічну додану цінність, віддача 

інвестицій, розрахована за допомогою грошових потоків тощо. 

Хоча проблематика цінності та споживчої цінності достатньо 

пророблена з позиції менеджменту й економічної теорії, однак 

невирішеним залишається питання їхньої конкретизації в частині 

інформаційного продукту та оцінювання їх прояву через систему 

бізнес-моделей інформаційно-технологічних підприємств.  

Зазначимо, що специфіка оцінювання ефективності моделей 

функціонування ІТ-підприємств пов’язані з глибинною 

глобалізацією виробничих процесів, мобільністю й можливостями 

налагодження віддаленої роботи, виконанням окремих підзадач у 

глобальній розробці цифрового продукту постачальниками послуг з 

інших держав, які надаються різноманітним компаніям. Однак, 

можливість тимчасової роботи, широке використання такої форми 

працевлаштування, як ФОП (фізична особа-підприємець), дедалі 

більше розмивають уявлення про персонал ІТ компанії, а з тим й 

унеможливлюють застосування усталених підходів до оцінки 

ефективності застосовуваної стратегії та менеджменту. На передній 

план виходять таке поняття, як цінність компанії, яку вона створює 

для безпосередніх споживачів (B2C) чи для іншого бізнесу (B2B), 

тим самим забезпечуючи конкурентоспроможність з метою 

отримання якомога більшого прибутку.  

З цієї ж позиції, споживча цінність інформаційного продукту 

– це здатність задовольняти споживача набором інформації 

(інформаційним товаром чи послугами, інформаційними 

показниками) з метою забезпечення його потреби й використання в 
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конкретних випадках чи прийняття ним рішень, і яка може бути 

подана в матеріальній чи нематеріальній формах. Означена цінність 

може зростати у залежності від рівня підготовки споживача до її 

використання, оскільки непідготовлений споживач може навіть 

нівелювати реальні переваги інформаційного продукту, тобто 

обмежувати його споживчу цінність, а з тим й ефективність 

прийнятих управлінських рішень. 

Окрім того, фундаментальною рисою менеджменту ІТ-

підприємства стає забезпечення його здатності гнучко реагувати на 

потреби сучасного ринку, швидко переорієнтовуватись та 

перебудовуватись, організовувати роботу на випередження, 

залучати висококваліфікованих й креативних працівників, 

організовувати їх постійне навчання. Все вищенаведене 

обґрунтовує наступне: основний капітал IT-компанії – це освічені 

професіонали. Властиво через останнє термін «людський капітал» 

стає все більш матеріалізованим на різних управлінських рівнях. 

Зокрема, у сфері інформаційних технологій це головне джерело 

прибутку, вирішальна ланка в ланцюгах створення вартості 

підприємств. Тому на думку дослідників одним з основних 

показників, які характеризують цінність ІТ підприємства та 

споживчу цінність інформаційного продукту, а з тим ефективність 

його бізнес-моделі, є кількість працівників. З огляду на національну 

економіку та переважну транснаціональність великої частки 

українських ІТ компаній, не менш важливою є частка працівників 

такого роду підприємства, які зареєстровані в Україні. 

Ціннісний підхід в системі функціонування ринку 

інформаційних технологій – це інтегральний метод поєднання 

різнопланових ціннісних інтересів споживача (користувача) і 

виробника (розробника) у ринковому середовищі щодо конкретного 

інформаційного продукту через задоволення: споживача – його 

потреби; виробника – сформованості товарної пропозиції з виходом 

на ринковий простір, отримання відповідного прибутку, виплати 

дивідендів акціонерам, вчасності податкових надходжень у 

державний та місцеві бюджети. Доцільно підкреслити, що 

безпосереднім виробником ІТможе бути як реальне виробництво, 

так і окремий виконавець (зокрема, програміст) – розробник 

інформаційного продукту із своєю цінністю. 

Достатньо відмінні й часто індивідуальні бізнес-моделі значно 

ускладнюють їх порівняльний аналіз і класифікацію за конкретними 

ознаками. Проте з огляду пропонованого ціннісного підходущодо 
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підприємства і споживача, задіяності у ланцюги створення доданої 

вартості, а також отримання прибутку, доцільно при розгляді і 

порівняльному аналізі враховувати такі характеристики, як: види 

послуг, що надаються ІТ підприємством; галузі індустрії, яким 

компанія надає послуги; величина компаній-замовників та заявлена 

середня вартість години праці членів команди. 

Загалом, сучасні означення бізнес-моделі, зазвичай 

сфокусовані на цінності підприємства, тобто на корисності щодо 

споживача (клієнта), а також на описі внутрішніх процесів, тобто 

логічнобуло б ділити його на два блоки: вартісний та організаційний. 

Зокрема, в якості поняття бізнес-моделі дослідники використовують 

як опис принципів майбутнього функціонування підприємства, яке 

створюється з метою отримання прибутку (вартісний підхід), так і 

опис сукупності організаційних методів ведення бізнесу. Властиво 

означене дозволяє авторам пропонувати вже не лише загальний опис 

підходів, а проведення процедури аналізування бізнес-моделей 

наявних на українському ринку ІТ підприємств з позиції їхньої 

цінності та споживчої цінності (ціннісний підхід) на засадах 

безпосереднього їх кластерного аналізу. 
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3.9. Особливості інноваційної політики в агробізнесі України 

 

Широке залучення інноваційних технологій в усіх сферах 

суспільно-економічного життя насамперед обумовлено 

широкомасштабними глобалізаційними процесами у світі, 

насиченням ринку конкурентоспроможною продукцією вітчизняних 

і зарубіжних виробників, підвищенням конкурентної боротьби 

підприємств за прихильність споживачів до торгової марки та 

продукції підприємства. Потужним каталізатором до впровадження 

інноваційних технологій, техніки, обладнання та устаткування в 

усіх ланках бізнес-процесів є розвиток цифрових технологій, 

діджиталізація соціально-економічних відносин. Сучасні 

інформаційно-комунікативні технології є невід’ємним атрибутом 

суспільно-економічного життя і драйвером сьогодення. Інноваційні 

технології, їх активне застосування визначають конкурентну 

позицію як підприємства, так і країн в сучасному економічному 

просторі. Так, дослідження фахівців свідчать, що майже 90% 

економічного зростання країни обумовлено технічними та 

технологічними інноваціями, сприятливим інноваційним 

середовищем [1]. 

Сучасний стан соціально-економічних відносин 

характеризується бурхливим розвитком знанєвої економіки, зміною 

індустріальної парадигми від економіки, яка споживає ресурси, до 

економіки, яка їх продукує на інноваційній основі, з використанням 

широкого спектру інформаційно-комунікаційних технологій. Так, за 

розрахунками фахівців, близько 30% світового ВВП створюється за 

рахунок цифрового капіталу, цифрових навичок, цифрової 

http://nauka-online.com/
http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(91)90050-8
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інфраструктури. Прогнозується, що ця частка буде неухильно 

зростати.  

Результати досліджень в цьому напрямку свідчать, що більше 

70% великих міжнародних компаній розробляють свої бізнес-

проєкти як на короткострокову так і довгострокову перспективу з 

врахування трендів цифрової трансформації. Лідери вітчизняного 

бізнесу також активно впроваджують в свої бізнес-процеси 

проривні стратегії та інноваційні технології, які ґрунтуються на 

синергії й клієнтоорієнованості. Такий підхід дозволяє підвищити 

продуктивність і вартість бізнесу, знайти нові можливості стрімкого 

розвитку конкурентних позицій бізнесу. Не можна не погодитись, 

що в майбутньому саме інтелектуальні продукти, інформаційна, а 

не матеріальна сфера економіки будуть генерувати все більший 

обсяг прибутку і робочих місць [2]. 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, 

постіндустріальне (інформаційне) суспільство спонукає керівників 

підприємств задля підвищення конкурентоспроможності 

підприємства на ринку підвищення конкурентоспроможності 

продукції, яку вони випускають, активно впроваджувати сучасні 

інноваційні технології та новації в бізнес-процеси на всіх етапах 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Трансформація 

існуючих моделей управління і виробничої діяльності, 

переформатування комунікацій, технологій та організаційної 

структури підприємства відбувається на основі нових цінностей, 

пріоритетів та орієнтирів. 

 На сьогоднішній день драйвером розвитку економіки 

України є агропромисловий сектор і IT-сектор. Ці галузі є 

бюджетоутворюючими і в умовах війни є донорами бюджету 

України для здійснення соціальних і військових витрат на оборону і 

захист країни. Отже, ефективна і прибуткова діяльність аграрного і 

IT-сектору є надзвичайно важливою і актуальною.  

За підсумками 2021 року 41% виручки від експорту надійшло 

саме від аграрної продукції. Україна займала лідерські позиції у 

світі на ринку зернових культур. Так, за обсягом експорту зернових 

культур Україна була на другому місці у світі. У розрізі зернових 

культур Україна посіла друге місце на світовому ринку ячменю, на 

світовому ринку кукурудзи – четверте і п'яте – на світовому ринку 

пшениці. Варто зазначити, що в українському експорті 56 % займає 

рослинницька продукція. При цьому на першому місці в експорті 

української аграрної продукції займають зернові культури. На 



181 
 

другому місці – жири і олії рослинного й тваринного походження, 

частка яких склала 25%. Соняшника олія займає найбільшу частку в 

цьому сегменті. Частка експорту готової продукції аграрного 

походження складає майже 15% загального аграрного експорту. 

Найбільша частка припадає на макуху соняшникову, яка 

використовується у виробництві кормів для сільськогосподарських 

тварин. Лише 5% в експорті аграрної продукції посідає продукція 

тваринного походження. Варто зазначити, що серед продукції 

тваринного походження, левова частка – це курятина. 

Аналіз імпорту аграрної продукції свідчить про переважання в 

структурі саме готової продукції. Так, частка готової продукції у 

структурі імпорту аграрної продукції склала близько 46%. Друге 

місце посідає аграрна продукція рослинного походження. В цьому 

сегменті найбільша частка припадає на фрукти і горіхи. Аграрна 

продукція тваринного походження в структурі імпорту аграрної 

продукції займає 21%. Варто зазначити, що в цьому сегменті риба 

займає перші позиції. В сегменті жири і олії тваринного і рослинного 

походження найбільший обсяг – це імпорт пальмової олії. 

Аналіз структури експорту та імпорту аграрної продукції 

дозволяють зробити такі висновки: 

 експортна діяльність підприємств агропромислового 

комплексу має позитивну тенденцію до зростання обсягів продукції 

як у натуральному так і вартісному вимірі; 

 зростання обсягів експорту аграрної продукції має 

позитивний вплив як на підвищення прибутковості підприємств 

агробізнесу, так і на наповнення державного бюджету країни; 

 перспективними напрямками є виробництво корму для 

годівлі тварин, а також виробництво соусів, екстрактів, оскільки 

такі виробництва є прибутковими і український агробізнес має 

сприятливі економічні і природніможливості задля налагодження 

такої діяльності. 

 в структурі експорту вітчизняної агарної продукцію 

переважає сировина, а в структурі імпортованої продукції – готова 

продукція. Це негативне явище і потребує кардинальної зміни 

фокусу уваги. Так, модернізація і перепрофілювання діяльності 

повинна відбуватись на основі впровадження інноваційних 

технологій у бізнес-процеси агровирбництва. Виробництво та 

експорт аграрної продукції з високою доданою вартістю є 
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потужним чинником у зростанні прибутковості аграрних 

підприємств, так і агропромислового комплексу України в цілому. 

Український агропромисловий комплекс забезпечує світову 

продовольчу безпеку і від результатів його діяльності залежить 

життя 400 млн. людей. Для того щоб утримати та посилити 

лідируюче становище у вітчизняній та світовій економіці, розвиток 

агропромислового комплексу України повинен базуватись на 

всебічному використанні інновацій на всіх ланцюжках бізнес-

процесів. Інноваційний розвиток аграрного виробництва 

беззаперечно сприятиме підвищенню ефективності підприємств 

агропромислового комплексу та зміцненню конкурентних позицій 

на світовому ринку [3]. Ефективна діяльність агропромислового 

комплексу залежить від налагодженої і ефективної діяльності 

галузей, які забезпечують агропромисловий комплекс матеріально-

технічними ресурсами, а також від галузей, які сприяють логістиці 

аграрної продукції від агровиробників до агропереробки, і до 

кінцевого споживача. Отже, інноваційні технології та сучасна 

техніка в машинобудуванні, зокрема у сільськогосподарському 

машинобудуванні, виробництві зрошувальних систем, розбудові 

логістичної інфраструктури, суднобудуванні має позитивний вплив 

на підвищення ефективності і прибутковості аграрної галузі. 

В Україні менше 50% паливно-енергетичних ресурсів 

власного виробництва, при цьому найбільші обсяги поставок до 

початку повномасштабної війни надходили з росії та білорусії. При 

цьому варто зазначити, за результатами досліджень енергоємність 

сільськогосподарської продукції в Україні майже в два рази вища 

аналогічного показника в розвинутих країнах світу. Отже, питання 

енергозбереження і підвищення енергоефективності гостро стояло 

ще до війни, а зараз набуває неабиякої актуальності. 

Агропромисловий сектор є найбільшим споживачем моторного 

масла серед інших галузей економіки. Таким чином, інноваційні 

розробки і технології в сфері енергозбереження і підвищення 

енергоефективності насамперед повинні охоплювати структурно-

технологічну перебудову агропромислового комплексу, а також 

заміну морально застарілого і фізично зношеного обладнання, 

техніки, агрегатів, які споживають великі обсяги енергетичних 

ресурсів. 

Стрімке зростання цін на енергоресурси, їх катастрофічний 

брак, що викликано військовою агресією російської федераціє в 

Україні, блокадою морських портів України негативно впливає на 
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фінансовий стан агропромислового комплексу. За аналітичними 

розрахунками фахівців така ситуація може призвести до 

банкрутства цілого ряду підприємств, а також галузей 

агропромислового комплексу, в структурі собівартості яких частка 

енергоносіїв є привалюючою. Так, це насамперед стосується таких 

галузей, як тепличне господарство, цукрова галузь, агропереробка. 

Авторська аналітична оцінка сучасного стану та особливостей 

розвитку агробізнесу дозволяє зробити наступні висновки:  

 Інноваційний розвиток підприємств агробізнесу 

неможливий без всебічного використання сучасних технологічних 

рішень з обов’язковою їх адаптацією до локальних особливостей 

певного регіону і підприємства. Такі заходи стосуються як 

економічних, так і екологічних, організаційних, соціальних аспектів 

агробізнесу.  

 Зростання частки органічного землеробства та виробництва 

органічної продукції є пріоритетом у виробничих програмах 

підприємств агробізнесу. Це дасть можливість бути лідером не 

лише в експорті сировинної аграрної продукції, а бути «житницею» 

органічного продовольства для всього світу.  

 Необхідність зростання у загальному обсязі виробництва 

аграрної продукції частки продукції з додатковою доданою 

вартістю Так, за розрахунками фахівців у 2020 році частка сировини 

у загальному аграрному виробництві складала 70% і лише 30% – 

продукція з доданою вартістю. Така зміна фокуса у виробничій 

програмі підприємств агробізнесу буде сприяти отриманню ними 

додаткової маржі, а це неможливо без використання в організації 

бізнес-процесів інноваційних технологій і техніки [4]. 

Результати дослідження сучасних тенденції розвитку 

агроінновацій дозволяють виокремити такі ключові аспекти: 

 систематичний моніторинг стану ґрунту, посів за 

допомогою супутників, дронів;  

 моніторинг і контроль за витрачанням всіх видів ресурсів на 

основі цілісної IT-системи; 

 запровадження точного землеробства, що дозволяє 

підвищити ефективність аграрного виробництва;  

 запровадження ресурсозберігаючих технологій на всіх 

етапах виробництва, транспортування, зберігання, реалізації 

аграрної продукції;  

 розвиток біотехнологій в рослинництві і тваринництві з 
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метою отримання більших обсягів аграрної продукції високого 

рівня якості;  

 простежуваність харчових продуктів на усьому харчовому 

ланцюжку від виробника до споживача за допомогою сучасних 

автоматизованих систем збору і обробки інформації;  

 розвиток вертикальних ферм в великих містах, які 

дозволяють міським жителям виробляти органічну продукцію для 

свого споживання і отримувати психологічне розвантажування від 

процесу вирощування сільськогосподарських рослин;  

 он-лайн майданчики для торгівлі аграрною продукцією як 

оптовими партіями так і для здійснення закупівель безпосередньо 

кінцевими споживачами для власного споживання [5]. 
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3.10. Роль людського капіталу в розвитку міжнародногобізнесу 

 

Сучасний світовий ринок характеризується високим рівнем 

конкуренції між представниками міжнародного бізнесу. В таких 

умовах усі фактори, що впливають на ефективність господарської 

діяльності, мають стратегічне значеннядля транснаціональних 

корпорацій. Одним із таких факторів є людський капітал, якісні 

характеристики якого суттєвим чином визначають вартість 

міжнародних компаній. З огляду на це, в останні десятиліття все 
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більшої актуальності набувають комплексні програми розвитку 

людського капіталу, мета яких полягає як у підвищенні 

ефективності діяльності корпорацій, так і у забезпеченні 

довгостроковоїстійкої присутності та ринку. Подібні зусилля 

компаній, спрямовані на формування у співробітників відповідних 

цінних знань, навиків та компетенцій, вимагають інвестування 

грошових ресурсів. А отже, виникає логічна потреба в оцінюванні 

ефективності таких інвестицій. Вирішення такого завдання 

неможливе без розуміння особливостей впливу характеристик 

людського капіталу на показники діяльності міжнародних фірм. 

Базова теоретична модель теорії людського капіталу була 

вперше викладена у працях американських економістів Т. Шульца 

та Г. Беккера [1]. Так, Т. Шульц розглядає людський капітал як 

ключовий чинник підвищення продуктивності роботи фірми і, як 

наслідок, підтримки її конкурентних переваг. Формування 

людського капіталу автор пов’язує із процесами навчання та 

іншими професійними ініціативами з метою підвищення рівня 

знань, навичок, умінь, цінностей працівника, що призводить до 

його задоволеності та продуктивності, а в кінцевому підсумку – до 

зростання продуктивності діяльності фірми [2].  

Г. Беккер [3] зазначив, що найціннішим з усіх капіталів є 

інвестиції в людину. Науковець пропонує розрізняти людський 

капітал, цінний для фірми, від людського капіталу загального 

призначення. Так, людський капітал, цінний для конкретної фірми, 

включає в себе досвід та знання, отримані в ході освіти та 

навчання в сферах, які є цінними для цієї фірми.  

Г. Беккер стверджує, що витрати на освіту, навчання, 

медичне обслуговування тощо є інвестиціями в людський капітал. 

Іншими словами, це не просто витрати, а інвестиції з подальшою 

віддачою, яку можна кількісно оцінити. Існують різні види 

інвестицій в людський капітал, які включають навчання в школі, 

комп’ютерні курси, витрати на медичне обслуговування, лекції 

про пунктуальність тощо. Такі інвестиції покращують здоров’я, 

підвищують заробітки та підвищують цінність людини протягом 

усього життя. Тим не менше, саме освіту та навчання Г. Беккер 

вважає найважливішою інвестицією в людський капітал. 

Організація економічного співробітництва та розвитку 

розглядає людський капітал як знання, навички, компетенції 

індивідів, які сприяють створенню особистого, соціального та 

економічного добробуту [4]. 
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Окрім сутності людського капіталу, науковцями широко 

розглядається проблематика впливу характеристик людського 

капіталу на результати діяльності компаній, зокрема, на такі 

показники як рентабельність інвестицій (ROI), прибуток на акцію 

(EPS), чистий прибуток після оподаткування (NIAT) тощо.  

Підсумовуючи погляди науковців, можна так окреслити 

концепцію класичної теорії людського капіталу: інвестиції в 

освіту та навчання призводять до підвищення рівня знань, навиків 

та компетенцій індивідів, що, в свою чергу, сприяє підвищенню 

продуктивності, більша продуктивність призводить до підвищення 

заробітної плати для фізичних осіб і прибутків для підприємств. 

Таким чином, людський капітал сприяє організаційним перевагам 

і підвищенню прибутку компаній, а отже, є важливим елементом 

ефективності фірм. 

Слід розрізняти індивідуальні та корпоративні інвестиції в 

розвиток людського капіталу. Під індивідуальними інвестиціями 

розумітимемо вкладення фізичної особи (або її родичів чи інших 

зацікавлених осіб) у власне здоров’я, знання, навики, досвід, 

компетенції, професіоналізм тощо. Зазвичай, протягом життя 

людина прагне до розвитку (фізичного, духовного, 

інтелектуального). Самостійне забезпечення такого розвитку, як 

правило, вимагає вкладень грошових ресурсів. Корпорації також 

зацікавлені в розвитку індивідів, однак у розвитку лише тих їх 

компетенцій, які сприятимуть ефективному функціонуванню 

конкретної корпорації. Інвестиції компаній у людський розвиток 

називатимемо корпоративними інвестиціями і вони являють собою 

вкладення фірм уздоров’я власних працівників, їх знання, навики, 

досвід, компетенції, які можуть бути використані для підвищення 

ефективності роботи компанії та зростання її ринкової вартості. 

Інвестиції у людський розвиток, як і будь-який інший вид 

капіталовкладень, приносить свої результати. Оцінюючи 

ефективність інвестицій у людський капітал, слід розрізняти 

індивідуальний та корпоративний результат вкладень у розвиток 

людського капіталу. Під індивідуальним результатом 

розумітимемо покращення стану здоров’я індивіда та підвищення 

рівня його знань, навичок, умінь, компетенцій в усіх сферах 

людської діяльності, що призводить до покращення якості життя 

індивіда та його задоволеності життям. Корпоративний результат 

включатиме лише ті ефекти вкладень у людський капітал (фізичні 

можливості, знання, навики тощо), які можуть бути корисними у 
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робочій діяльності індивіда в межах конкретної компанії і в 

кінцевому випадку здатні призвести до покращення показників 

діяльності компанії. 

Таким чином, інвестиції у людський капітал (як 

індивідуальні, так і корпоративні) матимуть індивідуальний 

результат для фізичної особи у формі підвищення добробуту, 

задоволеності тощо. Однак не всі вкладення у розвиток людини 

матимуть результат корпоративний, оскільки не всі корисні 

індивідуальні характеристики фізичних осіб важливі для 

ефективності функціонування конкретної корпорації. Наприклад, 

музичні здібності індивіда не принесуть відчутного 

корпоративного результату компанії, яка спеціалізується на 

виготовленні бетону.  

Із вищесказаного можна зробити висновок, що вкладення у 

людський розвиток можуть носити універсальний та 

вузькоспеціалізований характер. Універсальний характер носять 

вкладення у розвиток здібностей людини, які можуть бути 

застосовані у різноманітних сферах людської діяльності, 

наприклад, інвестиції у здоров’я, вміння читати та писати, знання 

іноземних мов, навики спілкування з людьми тощо. 

Вузькоспеціалізований характер властивий вкладенням у розвиток 

навиків та вмінь, що можуть принести результат при їх 

застосуванні у вузькому колі видів людської діяльності. Сюди 

можна віднести знання рецептури протикоронавірусного 

препарату і т.п. Очевидним є те, що корпорації найбільш схильні 

до залучення працівників із набором розвинутих універсальних 

навиків та здійснення вузькоспеціалізованих вкладень у розвиток 

вмінь, що принесуть найбільше користі для ефективності 

функціонування фірми.  

Людський капітал конкретного господарюючого суб’єкта 

формується із знань та навиків, які здобули фізичні особи до 

прийому на роботу та продовжують надалі здобувати самостійно, 

а також тих компетентностей, що набувають індивіди в результаті 

інвестування у їх розвиток компанією під час роботи в ній. На 

перший погляд, очевидною є перевага прийому на роботу 

індивідів із високим рівнем людського розвитку. Але при цьому 

слід пам’ятати, що такі особи претендуватимуть і на високий 

рівень оплати праці. Тому корпораціям слід зважувати для себе 

цінність індивідуальних навиків потенційних працівників та 

витрати на оплату їх праці. Часто, якщо особливості виконуваної 
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роботи працівником вимагають від нього переважно 

вузькоспеціалізованих навиків, то ефективним варіантом для 

фірми є корпоративні інвестиції у розвиток такого працівника, ніж 

найм висококваліфікованого готового спеціаліста із набором 

додаткових малоефективних для фірми компетенцій. У міру 

зростання унікальності людського капіталу знижуються показники 

плинності кваліфікованого персоналу і фірма має стимули 

вкладати ресурси в його розвиток. 

Витрати корпорації на розвиток своїх працівників 

забезпечують її спеціальним ресурсом, що дає конкурентну 

перевагу на ринку і, як наслідок, покращує фінансові результати 

діяльності. Працівники, у розвиток яких інвестує компанія, мають 

кращу мотивацію тавищий рівень прихильності до роботодавця. 

Такождослідження науковців засвідчують, що активна участь 

компанії у розвитку свого персоналу прокладає шлях для генерації 

нових ідей щодо вдосконалення товарів, послуг, процесів та 

активізації науково-дослідної роботи. Зрештою, інвестиції в 

персоналпозитивні і з соціальної точки зору. 

У спрощеному варіанті оцінити ефективність інвестицій у 

людський капітал можна шляхом порівняння пов’язаних із 

персоналом витрат з отримуваними результатами від таких 

інвестицій (збільшення прибутку, економія витрат і т.д.). Однак 

кількісно достовірно оцінити повний ефект вкладень у персонал 

складно через складні ланцюжки причинно-наслідкових зв’язків 

«інвестиції у людський капітал- фінансові результати компанії». 

Крім того, персонал, у який інвестуються ресурси, може 

породжувати нові можливості для компанії та нейтралізувати 

загрози, які складно оцінювати кількісно. Наприклад, високий 

рівень людського розвитку персоналу може сприяти меншій 

кількості судових позовів, покращеному розумінню ринку та 

маркетингових можливостей, кращому вирішенню проблем, 

більшій організаційній гнучкості, покращенню прийняття рішень 

на стратегічному рівні тощо. Отже, показники людського капіталу 

не лише прямо, але і опосередковано підвищують ефективність 

діяльності фірми. 

Підсумовуючи, варто наголосити, що розвиток і 

вдосконалення людського капіталу в міжнародних корпораціях 

роблять значний внесок у покращення робочого процесу, 

підвищення інноваційності, продуктивності фірми, її частки 

ринку, задоволення клієнтів і т.д., що є передумовою хороших 
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фінансових результатів та довгострокової присутності на 

міжнародних ринках. Інвестиції в людський розвиток сприяють 

перетворенню робочої сили у найцінніший актив. 
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3.11. Біоекономіка: необхідність розвитку концепції  

замкнутого циклу 

 

Вперше в історії людства ми стикаємося з виникненням 

єдиної та тісно взаємопов'язаної соціально-екологічної системи 

планетарного масштабу. Весь світ стикається з безпрецедентною 

кількістю пов'язаних одна з одною проблем, масштаби яких у 

найближчі десятиліття лише зростатиме. Це зростаючий попит на 

продовольство, воду, ресурси та енергію та одночасно боротьба за 

запобігання змінам клімату та деградації навколишнього 

середовища, включаючи втрату біорізноманіття, викиди біогенних 

речовин та деградацію ґрунтів. Вирішення цих складних проблем 

поряд з необхідністю надання підтримки для соціально-

економічного процвітання народонаселення, що зростає, вимагає 

системної зміни майбутньої економічної моделі [1, с. 209].  

У 2015 році держави світу погодили Порядок денний у галузі 

сталого розвитку на період до 2030 року (Цілі сталого розвитку) [2] 

та набула чинності Паризька кліматична угода в рамках Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату [3]. 

«Цей Порядок денний є планом дій для людей, планети та 

процвітання. Він також прагне зміцнити загальний мир у більшій 

свободі. Ми визнаємо, що викорінення бідності в усіх її формах і 

вимірах, включаючи крайню бідність, є найбільшим глобальним 

викликом і необхідною вимогою для сталого розвитку.Усі країни та 

всі зацікавлені сторони, діючи у партнерстві співпраці, 
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виконуватимуть цей план. Ми рішуче налаштовані звільнити 

людську расу від тиранії бідності та злиднів, а також зцілити й 

убезпечити нашу планету. Ми сповнені рішучості зробити сміливі 

кроки, які вкрай необхідні, щоб перевести світ на стійкий і стійкий 

шлях. Вирушаючи в цей колективний шлях, ми обіцяємо, що ніхто 

не залишиться позаду. 17 цілей сталого розвитку та 169 цілей, які 

ми оголошуємо сьогодні, демонструють масштаби та амбіції цього 

нового універсального порядку денного. Вони прагнуть розвинути 

цілі розвитку тисячоліття та завершити те, чого вони не досягли. 

Вони прагнуть реалізувати права людини для всіх і досягти 

гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок і 

дівчат. Вони є інтегрованими та неподільними та врівноважують 

три виміри сталого розвитку: економічний, соціальний та 

екологічний» [1]. 

Загальновизнано також, що модель «звичайного порядку 

ведення справ» – політика, а також виробничі та споживчі звички, 

яких дотримувалися досі, – не допоможе досягти цих цілей. Таким 

чином, ці угоди та цілі може бути визначено як мандат на зміну 

існуючої економічної моделі на шляху до забезпечення суспільного 

добробуту.  

Цей процес не буде легким чи швидким. Навіть за наявності 

твердої прихильності та здійсненні конкретних дій знадобляться 

десятиліття для досягнення Цілейсталого розвитку та цілей 

Паризької угоди. Це також вимагатиме вкладу з боку всіх секторів 

економіки. Отже, біоекономіка замкнутого циклу є необхідною 

стратегією прискорення цієї трансформації.  

По-перше, основна увага в сфері біоекономіки приділяється 

головним чином питанням стратегічного рівня: які в існуючих 

стратегіях біоекономіки наявні прогалини обмежують можливості 

підтримки глобальних угод та цілей; чому важливо пов'язувати 

стратегії біоекономіки та економіки замкненого циклу, а не 

просувати їх окремо; з якими ключовими стратегічними елементами 

має стати успішна стратегія біоекономіки замкнутого циклу. 

Парадигма лінійної економіки заснована на використанні 

викопної сировини, на яку спирався світ з часів промислової 

революції, що забезпечила суттєвий глобальний соціально-

економічний та технологічний розвиток. Але сталося це ціною 

ескалації використання ресурсів, глобальної деградації 

навколишнього середовища та безпрецедентного масштабу 

антропогенного впливу.  
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Індустріальна епоха забезпечила глобальну економічну 

конвергенцію, проте з ризиком жертв безпечного робочого простору 

нашої планети. В результаті проведених у 2015 р. досліджень, що 

визначають дев'ять планетарних кордонів для забезпечення 

безпечного робочого простору для людства, було зроблено висновки 

про те, що чотири з них перетнуті: зміна клімату; втрата цілісності 

біосфери;зміна системи землекористування; зміна біогеохімічних 

циклів (фосфор та азот) [4]. Дві з них – зміна клімату та цілісність 

біосфери – є «основними межами», що означає, що їхня зміна 

приведе систему Землі в новий стан, який більше не зможе 

підтримувати нашу економічну систему. Усвідомлення важливості 

планетарних кордонів стають ще актуальнішими при розгляді 

питання про населення.  

Сьогодні населення планети збільшується на 83 мільйони 

людей щорічно (як приклад, розмір населення Німеччини).У 2015 р. 

прогнозувалося, що у 2030 році населення світу досягне 

8,5 мільярда людей [5]. Поряд із цим, ключовим соціально-

економічним чинником стане безпрецедентне зростання 

глобального середнього класу. Сьогодні 3 мільярди людей 

відносяться до світового середнього класу, й очікується, що в 

майбутньому до нього будуть вносити щорічно такі речі, як: їжу, 

одяг, зручніші умови життя, можливість пересування, житло.  

Для зменшення впливу такого вектору розвитку на 

навколишнє середовище, економіка і суспільство повинні бути 

спроєктовані по-новому. Необхідно також заручитися політичною 

підтримкою з боку середнього класу для переосмислення 

глобалізації та перетворення її на безпрограшний варіант для 

середнього класу в кожній країні. Політики повинні просувати 

«ідею інклюзивного зростання», щоб розподіляти та зберігати 

блага, такі як: глобалізація, технологічні зміни та інновації, які 

дають усьому суспільству розвиток. Це лише деякі з ключових 

глобальних драйверів. Інші, такі як: міграція (що посилюється зі 

зміною клімату), цифровізація та урбанізація, також формуватимуть 

глобальне суспільство та ринки. За такої ситуації нинішня 

економічна модель має системний збій, припускаючи 

необмеженість ресурсів та їх використання. Вона занижує 

екологічні витрати, пов'язані з її функціонуванням, та важливість 

природного капіталу для забезпечення її довгострокової 

життєздатності. Це не створює позитивних стимулів для руху ринку 
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до економіки, яка процвітає у межах природних відновлюваних меж 

нашої планети.  

Необхідно покращити економічне процвітання та соціальне 

благополуччя, рухаючись у той же час до процесу подвійного 

роз'єднання. Цей процес передбачає пропорційне скорочення як 

використання ресурсів (розподіл ресурсів), так і негативного впливу 

на навколишнє середовище (розподіл впливу).  

При переході від економіки, заснованої на використанні 

копалин, до низьковуглецевої економіки основна увага в політиці та 

засобах масової інформації, як правило, приділяється 

енергетичному сектору. Однак, було підраховано, що при оцінці 

обсягів екологічних збитків 60-65% пов'язані з виробництвом 

матеріалів, і лише 35-40% пов'язані з енергетикою [6]. Цей факт 

наголошує на необхідності розвитку біоекономіки замкнутого 

циклу. Енергетичний сектор може бути майже повністю 

декарбонізований у довгостроковій перспективі, але будівельний, 

текстильний, хімічний сектори та виробництво пластмас залежать 

від вуглецю. І, отже, використання відновлюваного вуглецю та 

вуглецю замкнутого циклу могло б зменшити їх негативний вплив 

на навколишнє середовище [6]. 

Існує безліч визначень біоекономіки, а також 

використовуються схожі терміни, такі як економіка, що базується 

на використанні біоресурсів, та зелена економіка. На практиці 

біоекономіка виявилася гнучкою концепцією, яка застосовується 

для багатьох цілей. Найрозповсюдженим є визначення, дане на 

Глобальному саміті з біоекономіки 2015 р. [7]. Визначення 

«біоекономіки як наукомісткого виробництва та використання 

біологічних ресурсів, інноваційних біологічних процесів та 

принципів для сталого забезпечення товарами та послугами у всіх 

секторах економіки». 

Проте, наголошується на двох ключових аспектах: 

трансформуюча роль біоекономіки у заміні викопних продуктів 

(наприклад, пластмас або текстилю на основі нафти), 

невідновлюваних матеріалів (наприклад, сталі, бетону) або 

біологічних продуктів, що виробляються з порушенням принципів 

стійкості (наприклад, бавовни в деяких регіонах); вдосконалення в 

економіці підходу, пов'язаного з використанням природного 

капіталу, тобто більш тісна інтеграція цінності природних ресурсів 

та систем регулювання життєзабезпечення (наприклад, 

біорізноманіття, постачання прісної води) в економічний розвиток. 
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Перша частина, як правило, вже добре розуміється на 

стратегіях біоекономіки, друга – меншою мірою. Довгострокове 

стійке виробництво природного капіталу залежить від ключової ролі 

в тому числі лісів, як найважливішої наземної біологічної 

інфраструктури на європейському континенті. Ліси є найбільшим 

джерелом відновлюваних біологічних ресурсів, які не конкурують із 

виробництвом продовольства. Нарешті, поєднання цифрових 

технологій з біотехнологіями може забезпечити значний прогрес у 

сфері біоекономіки у майбутньому. Біоекономіка охоплює широкий 

спектр продуктів та галузей промисловості (а також послуг), таких як 

будівництво, виробництво біопластиків, пакувальних матеріалів, 

харчових інгредієнтів, текстилю, хімічних речовин, фармацевтичних 

препаратів та біоенергетика. Вона також включає пов'язані з 

продукцією з біоматеріалів такі як: послуги, права інтелектуальної 

власності, консалтинг, НДДКР, маркетинг, продажу, сервісне 

обслуговування техніки, адміністрування та інше. Екосистемні 

послуги, такі як рекреація, туризм та водопостачання, також є 

частиною біоекономіки. Незважаючи на важливість для різних 

галузей, біоекономіка повинна розглядатися цілісним чином з огляду 

на її повний потенціал для забезпечення широких соціальних, 

економічних та екологічних вигод на рівні суспільства.  

1. Інклюзивне економічне зростання та створення робочих 

місць. Використання біологічних ресурсів забезпечує ширші 

можливості для сталого інклюзивного зростання, ніж використання 

викопних ресурсів. Зазвичай нафтові активи та доходи, які від них 

надходять, належать відносно небагатьом. З іншого боку, в ЄС 

налічується 16 млн приватних лісовласників, а держави-члени 

(громадяни) ЄС мають одну третину площі лісів. Розподіл, характер 

володіння та характеристики лісових біологічних ресурсів 

забезпечують високий потенціал для всебічного економічного 

розвитку та створення робочих місць, у тому числі у сільських 

районах. У тих випадках, колибіологічні ресурси належать 

небагатьом або відсутні добре функціонуючі ринки, необхідно 

створити інституційне середовище, що забезпечує інклюзивне 

зростання.  

2. Поява «кліматично нейтральних» міст та галузей 

промисловості. У міських районах проживає половина населення 

світу, і у 2014 році майже три чверті населення 28 країн ЄС 

проживало у міських районах. На міста припадає понад 80% 

світового економічного виробництва, вони споживають близько 
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двох третин світової енергії та понад 70% глобальних викидів 

парникових газів (Світовий банк). Цілі сталого розвитку 

маютьконкретну мету (№ 11) для сталого розвитку міст та громад – 

«зробити міста інклюзивними, безпечними та стійкими». Важливу 

роль цьому може зіграти біоекономіка замкнутого циклу. 

Будівельні блоки на основі біомаси з целюлози, геміцелюлози, 

лігніну та екстрактивних речовин доступні вже сьогодні й в 

майбутньому можуть все частіше використовуватися як основа для 

матеріалів у багатьох секторах та продуктах. Такий розвиток подій 

у поєднанні з використанням озеленених територій та лісів у 

міських районах може забезпечити важливі природоохоронні 

рішення для розвитку міст, стійких до зміни клімату.  

3. Біологічний капітал та екологічна стійкість Європи. 

Біоекономіка та біорізноманіття мають розглядатися як дві сторони 

однієї медалі. Біорізноманіття має визнавати як найважливішу 

частину природного капіталу, а також оцінюватися й керуватися як 

пріоритет. По-перше, біорізноманіття підвищує продуктивність та 

стійкість екосистем. По-друге, довгострокові інвестиції в 

біоекономіку можуть покращити біорізноманіття та сприяти 

адаптації до зміни клімату [8]. Існуюча лінійна економіка, заснована 

на використанні викопної сировини, загрожує біорізноманіттям 

через її вплив на зміну клімату, виробництво токсичних відходів.  

4. Синергізм з розвитком енергетики та забезпеченням 

продовольством. Біоекономіка повинна забезпечувати синергізм для 

сталого виробництва відновлюваної енергії на основі використання 

біомаси з деревини, непродовольчих сільськогосподарських та 

харчових відходів. Вона повинна просувати замкнені кругові цикли 

елементів живлення: елементи живлення (в основному фосфор 

калій та азот) необхідно відновлювати та запобігати їх витоку. 

Потрібно уникати негативних наслідків біовиробництва, таких як 

розширення сільськогосподарських кордонів (яке може призвести 

до знеліснення та втрати цінних місць проживання) та забруднення 

добривами та пестицидами ґрунту, водойм та атмосфери.  

Біоекономіка повинна забезпечувати стійке використання 

поживних речовин за рахунок ефективнішого використання добрив. 

Вона може також сприяти відновленню вуглецю у ґрунті, 

наприклад, шляхом його повернення до нього. Так, регенеративні 

методи ведення сільського господарствадопомагають знизити вміст 

CO2 в атмосфері, а також покращувати родючість ґрунту та 

підвищувати стійкість до повеней та посух. Ці методи включають 
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щорічні засадження полів таагролісівництво, яке поєднує в собі 

вирощування сільгоспкультур, дерев й ведення тваринництва. Для 

Європи життєво важливим є не тільки накопичення CO2 у ґрунті, 

але й покращення родючості ґрунтів, зменшення впливу посух та 

підвищення стійкості до ерозії.  

На шляху до нової парадигмибіоекономіки замкнутого циклу 

Цілі сталого розвитку та Паризька угода щодо клімату поставили 

глобальні та всеосяжні суспільні цілі на майбутні десятиліття. 

Найважливішим є питання, як досягти цих цілей. Необхідною 

частиною відповіді на це буде перехід до біоекономіки замкнутого 

циклу. Це стратегія та інструмент, що дозволяє досягти Цілі сталого 

розвитку та пом'якшення наслідків зміни клімату й адаптації до них.  

Економіка замкнутого циклу, за визначенням Фонду Еллен 

Макартур, «носить відновлювальний та замкнутий характер й 

спрямована на те, щоб продукти, компоненти та матеріали завжди 

залишалися максимально корисними та цінними з урахуванням 

відмінностей між технічними та біологічними циклами».  

Економіка замкнутого циклу спрямована на розробку 

продуктів, які проходили цикл розбирання/демонтажу й повторного 

використання, а також на ліквідацію відходів. Біоекономіка дає 

можливість замінити викопні, невідновлювані та не біорозкладні 

матеріали відновлюваними та біорозкладними. Вона також може 

запропонувати нові функції для матеріалів на біологічній основі, 

такі як триваліший термін служби, вища витривалість, менша або 

нульова токсичність та інші, які економіка замкнутого циклу сама 

по собі запропонувати не може. Тому об'єднання двох концепцій – 

економіки замкнутого циклу та біоекономіки – має сенс та створює 

умови для синергізму [9].  

Біоекономіка та економіка замкнутого циклу власними 

силами не мають можливості забезпечення сталого розвитку; їх 

необхідно створювати на засадах стійкості. Для цього дуже 

важливо, щоб виробництво біоматеріалів не конкурувало з 

виробництвом продуктів харчування й не мало негативного впливу 

на інші екосистемні послуги (біорізноманіття, захист від зміни 

клімату та від стихійних лих тощо). У той же час, економіка 

замкнутого циклу повинна зменшити свою залежність від копалин 

та невідновлюваних матеріалів із високим екологічним слідом. 

Невід'ємною частиною створення синергізму є оцінка того, як 

біомаса та біорозкладні матеріали поводяться в умовах економіки 

замкнутого циклу, наприклад, наскільки легко здійснюється 
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повторне використання у виробництві або, наприклад, у разі, коли 

можливості рециркуляції матеріалу вичерпані. Це означає, що при 

плануванні нових біопродуктів вже на етапі проєктування повинні 

враховуватися можливості повторного використання та 

необхідність рециркуляції.  

Рішення, що ґрунтуються на використанні біоресурсів, 

можуть сприяти пом'якшенню зміни клімату та підвищенню 

ресурсної безпеки порівняно з варіантами рішень на основі 

викопних ресурсів; вони є більш регенеративними та відновними за 

своєю природою і, отже, краще адаптовані до проєктів замкнутого 

циклу. Це включає високий потенціал біологічних відходів 

(наприклад, гною тварин, стічних вод або інших біопродуктів) для 

виробництва добрив, хімічних речовин та енергії. Крім того, такі 

біопродукти, як наноцелюлоза, можуть використовуватися для 

підвищення циркуляції поточних потоків відходів (за рахунок 

кращого й менш екологічно проблемного очищення стічних вод) та 

зменшення екологічної шкоди, наприклад, як розливи нафти в 

морях й озерах.  

Отже, біоекономіка може допомогти створити економіку, яка 

менше залежить від невідновлюваних ресурсів, включає замкнені 

цикли переробки, у тому числі вторинної, і менше забруднює 

навколишнє середовище. З іншого боку, економіка замкнутого 

циклу може допомогти зробити біоекономіку більш 

ресурсоефективною та відновною за своєю природою. Таким 

чином, концепції біоекономіки та економіки замкненого циклу явно 

посилюють одна одну. 

Природний капітал може бути визначений як світові запаси 

природних активів, які включають геологічні об'єкти, ґрунт, 

повітря, воду, ліси та все живе (іноді також позначається як зелений 

капітал). Що робить його природним, то це те, що людству 

безкоштовно надає його природа. Це капітал, оскільки він є внеском 

у виробництво, під час якого, своєю чергою, створюється потік 

товарів та послуг на благо людей. Наприклад, стійко керовані ліси 

можуть забезпечити безперервний приплив деревини, у той час як 

надмірне використання цього ресурсу призведе до деградації або 

навіть зникнення. З природного капіталу люди отримують також 

широкий спектр послуг, часто званих екосистемними послугами, 

які уможливлюють власне людське життя. До найбільш очевидних 

відносяться набуття їжі, води та біомаси, яка використовується для 

одержання палива, будівельних матеріалів, хімічних речовин, одягу 
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та ін. Ще менш відчутні культурні екосистемні послуги, такі як: 

можливість відпочинку на природі або отримання натхнення, яке 

черпається з дикої природи та навколишнього середовища.  

Перевага розгляду природи як сукупності активів у тому, що 

її можна оцінити в економічних розрахунках, й тому про неї варто 

подбати. Чим більш мізерною вона стає, тим вище її слід 

оцінювати. Однак ці послуги часто не є «предметом обміну» на 

ринках й тому не мають грошової цінності. У результаті їх 

важливістю можуть знехтувати, навіть якщо вони необхідні 

підтримки життя землі.  

Підхід до обліку природного капіталу спрямований на те, щоб 

оцінити його в грошах. Хоча деякі можуть принципово 

заперечувати проти надання грошової цінності природі, 

недотримання цього може легко призвести до ігнорування 

природного капіталу соціальних рішеннях й, отже, може призвести 

до його виснаження.  

Глобальна ініціатива «Економіка екосистем та 

біорізноманіття» [10] спрямована на те, щоб зробити цінності 

природи видимими. Основна мета «Економіки екосистем та 

біорізноманіття» полягає в обліку цінностей біорізноманіття та 

екосистемних послуг у процесі прийняття рішень на всіх рівнях. 

«Вона спрямована на досягнення цієї мети шляхом застосування 

структурованого підходу до оцінки, що допомагає особам, які 

приймають рішення, визнати широкий спектр переваг, що 

забезпечуються екосистемами та біорізноманіттям, 

продемонструвати їх цінність з економічної точки зору та, де це 

доречно, відображати цю цінність у процесі прийняття 

рішень» [10]. Таким чином, істотною частиною біоекономіки має 

бути облік природного капіталу, його вимір та оцінка.  

Наявність подібних типів концепцій, пов'язаних із 

забезпеченням сталого розвитку, таких як біоекономіка, економіка 

замкнутого циклу та зелена економіка, актуалізує питання щодо 

цінності нових концепцій біоекономіки замкнутого циклу. 

D'Amato та інші [11] використали аналіз на основі машинного 

інтерпретування та розглянули близько 2000 наукових статей, 

присвячених економіці замкнутого циклу, зеленій економіці та 

біоекономіці. Результати показують, що в науковій літературі 

існують значні відмінності між концепціями, наприклад, з точки 

зору проблем, що виділяються, регіональних відмінностей у тому, 

наскільки важливою вважається конкретна концепція (наприклад, у 
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Китаї, Європі та Північній Америці), та наративів, що 

використовуються для обґрунтування концепцій.  

З наукової точки зору та з погляду майбутніх досліджень, 

точні визначення, цілі та відмінності між концепціями видаються 

дуже важливими. Можлива додаткова цінність нової концепції 

біоекономіки замкнутого циклу в цьому контексті полягає в тому, 

що вона могла б сприяти об'єднанню двох вже існуючих важливих 

концепцій та напрямків досліджень (біоекономіка, економіка 

замкнутого циклу), що дозволило б упорядкувати дослідницький 

порядок денний та забезпечити синергізм між цими концепціями. 

З політичної та практичної точок зору наявність декількох 

різних, але досить тісно пов'язаних між собою концепцій, що 

стосуються сталого розвитку, звичайно, небажано. Навіть якщо в 

короткостроковій перспективі запровадження ще однієї нової 

концепції може створити плутанину, у довгостроковій перспективі 

її можна зменшити, поєднавши дві вже популярні концепції. Від 

цього могли б виникнути додаткові переваги. Як показано D'Amato 

та ін. [11], у літературі економіка замкнутого циклу, як правило, має 

тенденцію фокусуватися на промислових процесах у міському 

середовищі та роз'єднанні використання ресурсів та економічної 

продукції, у той час як біоекономіка фокусується на інноваціях на 

основі біологічних ресурсів та практиці землекористування у 

контексті розвитку сільських районів. Концепція біоекономіки 

замкненого циклу поєднує ці дві тенденції та пов'язує міські та 

сільські громади, чого нині не вистачає. 

Якщо біоекономіка, в основному, буде зосереджена на 

розробці матеріалів та енергії на основі біологічних ресурсів та не 

враховуватиме аспекти циклічності, вона надто ризикує стати 

сценарієм «звичайного способу ведення справ». Циклічність 

означає вирішення питань утилізації, повторного використання та 

ресурсоефективності вже на етапі проєктування виробу або 

послуги. Це також покращує осмислення життєвого циклу та 

ланцюжка створення вартості. Одним із наслідків цього є те, що 

підприємствам у галузі біоекономіки необхідно розширити рамки 

свого мислення за межі своєї традиційної спрямованості та знайти 

способи ширшої та різноманітнішої співпраці з різними суб'єктами. 

Не можна задовольнити вимогу забезпечення циклічності, 

працюючи лише у мережах В2В «бізнес-бізнесу». Також необхідно 

враховувати роботу із споживачами та способи організації 

переробки та повторного використання продуктів за підсумками 
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першого етапу. Потрібно оптимально спроєктувати життєвий цикл 

нового біопродуктуй переробку та повторне використання для 

задоволення вимог циклічності. 

Аналогічним чином, при розробці стратегій політики не 

можуть просто просувати розвиток біоекономіки, поки цей 

розвиток також не задовольнятиме вимоги циклічності. У контексті 

Європейского Союзу злиття концепцій біоекономіки та економіки 

замкнутого циклу могло б створити синергізм адміністративного та 

ресурсного забезпечення та допомогти подолати вузьковідомчий 

тип мислення та діяльності.  

Використання подібних типів концепцій, таких як 

біоекономіка, економіка замкнутого циклу та зелена економіка, 

швидше за все, продовжиться. Але політично відмінності цих 

концепцій можна зменшити, інтерпретуючи всі ці концепції як 

інструменти, створені задля досягнення Цілей сталого розвитку та 

цілей Паризького угоди. У цьому сенсі всі вони інтегровані, 

незважаючи на дещо різний фокус щодо пропонованих дій.  

Отже, можна зробити висновки: нинішня лінійна економічна 

модель, заснована на використанні копалин, призвела до того, що 

наше суспільство вже перейшло деякі планетарні межі безпечного 

робочого простору, необхідного для людства. Біоекономіка 

замкнутого циклу необхідна, щоб мати можливість жити в межах 

планетарних кордонів та досягти Цілей сталого розвитку та цілей 

Паризької кліматичної угоди. Стратегії біоекономіки та економіки 

замкненого циклу мають бути об'єднані та совекторні. Біоекономіка 

замкнутого циклу – це більше, ніж біоекономіка чи економіка 

замкнутого циклу окремо. Потрібен заснований на фактичних даних 

опис (наратив) біоекономіки замкнутого циклу для залучення 

суспільства, особливо міського населення, на підтримку політики, 

необхідної для реалізації стратегії біоекономіки замкнутого циклу. 

Ключовим підходом у розвиток біоекономіки замкнутого циклу є 

взяття до уваги потенціалу природного капіталу. 
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3.12. Особливості застосування порівняльного методу в 

політологічних дослідженнях 
 

На сучасному етапі в наукових колах найбільш поширеним 

механізмом отримання наукових знань про політичні системи та 

процеси є застосування порівняльного (компаративного) методу 

дослідження. 

Тематика порівняльних досліджень характеризується 

переходом від вивчення традиційних інститутів та факторів 

політичної діяльності (держава, політичні партії, вибори, засоби 

масової інформації) до осмислення нових явищ в політиці (зовнішнє 

середовище політичних систем, групові інтереси, неокорпоративізм, 

нові масові рухи, постматеріальні цінності, етнічні, вікові, мовні та 

гендерні фактори). 

Інтенсивний розвиток технологій збору, обробки та передачі 

інформації дозволив багатьом недержавним та міжнародним 

організаціям впродовж останніх років розпочати проведення 

різноманітних економічних, політологічних, соціологічних 

досліджень в масштабах всього світового співтовариства, 

використовуючи бази даних та диверсифіковані джерела 
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інформації, які знаходяться на різноманітних континентах, а також 

міжнародні і національні команди експертів. 

Відомий корпоративіст Л. Сморгунов вважає, що порівняльна 

політологія власне і отримала назву за методом, але не за 

предметом. «На цій основі заперечують в порівняльної політології 

власну предметну специфіку, а відповідно, і власну теорію, 

вважаючи, що порівняльна політологія – це і є вся політична наука, 

в якій використовується порівняльний метод» [8, с. 202]. 

Метод порівняльного аналізу при дослідженні політичних 

систем може бути віднесений до постбіхевіористських методів, для 

яких характерна побудова висновків на основі інтерпретації 

фактичного матеріалу [6, c. 29-30]. Сутність методу порівняльного 

аналізу полягає в порівнянні різноманітних інституційних та 

позаінституційних характеристик політичних систем з метою 

виявлення наявних між ними зв'язків та агентів впливу, вихідними 

даними для цього слугують кількісні оцінки дослідних 

характеристик політичних систем світу. 

При застосуванні порівняння ключовий момент 

методологічного розділу прикладного дослідження є в 

операціоналізації понять теоретичної гіпотези [2, c. 29]. 

Операціоналізація понять гіпотези визначається як «специфічна 

наукова процедура установлення зв'язку концептуального апарату 

дослідження з його методологічним інструментарієм, яка поєднує в 

єдине ціле проблеми формування понять, техніки виміру та пошуку 

ідентифікаторів» [1, c. 69]. Теоретична гіпотеза дослідження в 

концептуальному уявленні може бути сформульована на основі 

раніше застосованих якісних методів дослідження різних 

властивостей та характеристик політичних систем. 

При застосуванні порівняльного аналізу до політичних систем 

операціоналізована гіпотеза дослідження повинна визначити, по-

перше, які конкретні характеристики політичної системи піддано 

аналізу з метою виявлення характеру взаємозв'язків і трендів 

впливу, по-друге, каузальну модель теорії [5, c. 56], яка встановлює 

оцінки яких характеристик будуть розглядатися як залежні змінні, а 

які як незалежні. 

Ключовий момент методологічного розділу прикладного 

дослідження – полягає в інструменталізації процесу 

спостереження [5, c. 73] та у виборі того, які конкретні системні 

дослідження і які отримані за їх результатами кількісні індикатори 
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будуть використані в якості оцінок тих чи інших характеристик 

політичної системи. 

Кількісні результати політико-системних досліджень, як правило, 

полягають в ранжуванні у вигляді рейтингів уявлень нормованих 

значень тих чи інших узагальнених індексів (індекс якості державного 

управління, індекс сприйняття корупції, індекс економічної свободи, 

індекс політичних прав та ін.) для всіх політичних систем, в яких 

проводилося таке дослідження, а також нормованих значень 

індикаторів, за якими складалися узагальнені індекси. 

Основним методологічним інструментарієм виступають, як 

правило, різноманітні методики експертних оцінок, які 

отримуються анкетуванням сотень та тисяч кваліфікованих 

експертів. Також, хоча і в менших масштабах, використовується 

збір та обробка статистичних даних. 

Для порівняння політичних систем та оперування кількісними 

показниками ключовою стає проблема відповідності вимірів в 

формі узагальнених індексів чи складових – індикаторів, кількісні 

оцінки яких отримані за результатами тих чи інших системних 

досліджень, тим характеристикам політичної системи, які вони 

повинні відображати, тобто проблема валідності. Специфіка 

проблеми валідності і в цілому застосування порівняльного методу 

полягає в тому, що безпосередньо жодних вимірів не проводить, а в 

якості вимірів може використовувати тільки доступні йому 

результати системних досліджень, які проводяться міжнародними 

та недержавними організаціями. Це обумовлює, з одного боку, 

наявність об'єктивних обмежень на застосування методу, а з іншого 

– необхідністю вибору індексів чи індикаторів в якості 

максимально валідних показників, які відображають досліджувані 

характеристики політичної системи. 

Вибір максимально валідних показників є творчим науковим 

процесом та до певної міри – мистецтвом. Разом з тим, можуть бути 

сформульовані загальні рекомендації такого вибору. 

При проведенні досліджень вчені можуть за різними 

методиками визначати схожі індикатори, які придатні для 

використання в якості кількісної оцінки однієї з порівняльних 

характеристик політичної системи. При цьому можливі два випадки. 

В першому з них системні дослідження, результати яких 

передбачаються до використання при проведенні порівняльного 

аналізу, безпосередньо не пов'язані один з одним в межах 
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отримання та обробки їх вихідних даних. В цьому випадку всі 

подібні індикатори доцільно використовувати як кількісні оцінки 

однієї з порівнюваних характеристик системи, що забезпечує 

конструктивну внутрішню валідизацію таких вимірів [5, c. 105] і 

підвищення ступеню достовірності отриманих результатів аналізу. 

Прикладом автономних один від одного індикаторів може 

слугувати індекс свободи преси (Freedom House) та індекс свободи 

преси в світі (Репортери без кордонів). 

У другому випадку деякі з системних досліджень, результати 

яких передбачається використовувати при проведенні аналізу, є 

взаємопов'язаними. Або одні дослідження використовують в якості 

вихідних дані, які отримані при проведенні інших досліджень, або в 

якості вихідних даних використовують ті чи інші власні оцінки іншої 

порівняльної характеристики політичної системи. В цьому випадку 

для виключення впливу таких взаємозв'язків на результати 

порівняльного методу потрібно в якості оцінок порівняльних 

характеристик політичної системи використовувати тільки 

індикатори, які отримані за результатами автономних один від 

одного системних досліджень. При цьому пов'язані індикатори 

можна використовувати в якості додаткових довідкових оцінок. 

Прикладом такого випадку слугує проведення порівняльного аналізу 

взаємозв'язку між рівнем корупції та рівнем економічної свободи. 

 Рекомендації у виборі максимальних вихідних показників 

можуть відноситися до ситуації, коли в рамках відомих системних 

досліджень не визначається вичерпними та повними оцінками 

досліджуваних характеристик системи, а відзначаються тільки 

більш-менш комплексними оцінками або оцінками тих чи інших 

факторів, які впливають на досліджувану характеристику. 

Очевидно, що в такій ситуації слід обрати найбільш комплексну 

оцінку, а інші використовувати в якості додаткових, що буде 

сприяти конструктивній внутрішній валідизації та підвищенню 

ступеня достовірності отриманих результатів аналізу. 

Отже, можемо констатувати, що політологічне дослідження, 

яке проводиться із застосуванням порівняльного методу повинно 

бути повністю інформаційно відкритим, повторюваним та може 

бути оціненим, верифікованим широким колом дослідників шляхом 

повторного проведення, що відповідає загальнонауковим правилам 

отримання нового знання. 

Ми порівнюємо, щоб краще зрозуміти мінливий світ, щоб 

позбутися міфів, які процвітають в соціальних науках внаслідок 
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недостатньої системності в дослідженнях. Глобальні порівняння 

навряд чи можуть повністю змінити ситуацію, але при певних 

обставинах вони здатні сформувати успішні напрямки пошуку. 
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