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ЗОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОСТАТІ У ВЕЛИКИХ ЖАНРАХ ЖИТТЄПИСНОЇ ПРОЗИ  

(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ Ю. ХОРУНЖОГО «ВІРУЮ») 

 

Стаття присвячена висвітленню питання осмислення життя й діяльності видатної постаті 

української історіївеликими жанрами художньої біографії. Проаналізовано роман Ю. Хорунжого«Вірую» 

як приклад твору великого жанру життєпису відомого українськоговченого та політичного діяча 

М. Грушевського. Досліджено специфіку жанрово-стильових вирішень великими жанрами художньо-

біографічної прози межі ХХ-ХХІ ст. на прикладі указаного твору. Ключові слова: художньо-біографічна 

проза, життєпис, роман, історична постать. 

 

Починаючи з 90-х років ХХ століття, коли переоцінка цінностей почала набувати широкого 

розповсюдження, коли сама історія почала давати відповіді на певні нелегкі запитання, події, явища, коли 

було справедливо реабілітовано в народній свідомості імена багатьох діячів науки, культури, політики, 

коли почалась епоха розбудови української державності, зростання національної самосвідомості, у 

літературі відбуваються процеси заповнення порожніх лакун, ліквідації «білих плям». З’являється чимало 

творів про маловідомих, призабутих і невідомих національних діячів, жертв сталінсько-беріївських 

репресій. Дедалі частіше письменники-біографи звертаються до національної свідомості, гідності своїх 

героїв, розкривають їх ментальну духовність. Особлива роль у цьому належить жанру роману. 

Метою дослідження є вираження специфіки великих епічних жанрів, зокрема роману, життєписної 

літератури межі ХХ-ХХІ століть, подане на прикладі твору Ю. Хорунжого «Вірую», що містить художньо-

філософське втілення біографії відомого українського вченого та політичного діяча М. Грушевського. 

У статті «Епос і роман (Про методологію дослідження роману)» 1941 року М. Бахтін писав: «Роман – 

не просто жанр серед жанрів. Це єдиний жанр, що утверджується серед давно готових і частково вже 

мертвих жанрів. Це єдиний жанр, народжений і вигодуваний новою епохою світової історії й тому глибоко 

споріднений з нею...» [1, с. 448]. Вислів пояснює ту цікавість, яку виявляє сучасне літературознавство до 

роману. З цього приводу Д. Затонський зауважував: «...не можна заперечувати того, що література 

ХХ століття, ніби навколо сонця, обертається навкруги роману» [8, с. 10]. 

Роман – це «сама пластичність. Це – жанр, що одвічно шукає, одвічно досліджує себе самого й 

переглядає усі свої форми, що склалися» [1, с. 482]. Герой роману, зображений не як незмінна, «готова», а 

як змінювана особа, яка «виховується життям» і якій властиві різні емоції та риси характеру. При цьому 

роман відтворює «живий контакт» людини з «незавершеним сучасним». Він найбільш глибоко й швидко, 

ніж будь-який інший жанр, «відтворює становлення самої дійсності» [1, с. 451]. За М. Бахтіним, роман 

здатний відкривати в людині не тільки ті якості, які визначились у поведінці, але й нереалізовані 

можливості, особистісний потенціал: «Однією з основних внутрішніх тем роману є саме тема 

неадекватності героєві його долі та його стану», людина тут може бути «або більше своєї долі, або менше 

своєї людяності» [1, с. 479]. 

Однією з найважливіших характеристик роману є спрямованість на відтворення повноти буття. Саме 

це відрізняє роман від інших видів прози. А. Ельяшевич зауважує: «До якої б жанрової підгрупи не належав 

роман – це завжди панорама епохи з її розмаїттям життєвих пластів, з її багатоколірним суспільним 

середовищем, з її багатством характерів у конкретних ситуаціях» [6, с. 379]. Дослідник торкається 

бахтінської теорії поліфонічності, згідно якої герої роману – це, перш за все, носії ідей (ідеологій). Їхні 

голоси рівноправні, як і голос автора у відношенні до кожного з них. У цьому полягає поліфонічність, яка є 

найвищою точкою романної творчості й виразником недогматичного мислення письменника, розуміння 

ним того, що єдина й повна істина принципово невміщена в межі однієї свідомості [2; 12, с. 192-197]. 

Поліфонічність зображення сприяє розв’язанню основної проблематики роману, тобто тієї групи 

проблем, які визначають вибір, розташування й співвідношення складових художнього матеріалу в змісті 

твору. Для роману – це проблема особистості, розкриття суті її характеру, особливостей поведінки й 

діяльності в контексті соціально-історичних умов, у яких вона жила. Що стосується біографічного роману, 

то «...висловлена ще Гегелем і підтримана потім практично усіма дослідниками думка про співпричетність 

роману й особистості, про особливу значимість категорії особистості у процесі формування та вивчення 

роману як жанру...» [7, с. 4-5], сьогодні звучить дуже актуально. 

Послуговуючись висловом Т. Павлової, що «біографія – ще й джерело вивчення поглядів самого 

біографа й історичних особливостей його часу» [11, с. 31], зазначимо, що в Україні, починаючи з 90-х років 
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ХХ століття, з’являється низка історичних і біографічних творів нового змісту. Перш за все, така новизна 

пов’язана з етапом розбудови Української незалежної держави, зростання національної самосвідомості 

народу. Виникає нагальна потреба у творах, що несуть у собі відомості про історичне минуле України, 

видатних діячів її політики, науки й культури, у тому числі імен призабутих або зовсім невідомих 

сучасному читачеві. 

Саме до таких творів належить роман Ю. Хорунжого «Вірую», перша частина якого вийшла друком 

у журналі «Дніпро» 1998 року, а друга – 1999 року. Цей твір присвячено одній з найвизначніших постатей 

новітньої вітчизняної історії, видатному вченому й громадському діячеві, першому президентові України – 

Михайлу Сергійовичу Грушевському. Щоправда, перша частина закінчується епізодом повернення 

Грушевських з еміграції в Україну в березні 1924 року.  

Частина друга містить відомості про подальше життя вченого: праця на науковій ниві, вшанування 

почесним званням, обрання академіком, безпідставний арешт 23 березня 1931 року, звільнення 4 квітня 

цього ж року за браком звинувачень і доказів. Потім – епізоди переїзду до Москви, звідти – у 1934 році – на 

лікування до Кисловодська, де Грушевський несподівано помирає 25 листопада. 

Роман «Вірую»– не перше звернення Ю. Хорунжого до художнього життєпису. Раніше були 

написані роман «Борвій» (1982-1984), повість «Утвердження» (1987), присвячені життю й творчості 

М. Старицького, повість «Чуєш, брате мій» (1989) про українського композитора К. Стеценка. 

Роман Ю. Хорунжого «Вірую» задовольняє жанровим вимогам сучасної біографічної прози, яка 

визначає, що він «...має... зобразити якщо не все життя героя, то найбільш важливі його періоди. У романі-

біографії читач хоче через героя більше дізнатися про епоху, життя суспільства, при цьому історія не 

повинна бути тільки фоном. У зв’язку з цим дуже велике значення відіграє документ. У той же час роман-

біографія – художній опис життя людини. Тому тут мають знайти місце всі художні зображувальні 

засоби» [5, с. 122].  

Українському письменнику дуже влучно вдалося відобразити творчий процес знаного вченого, не 

дивлячись на твердження, що «при цьому виникають специфічні художні труднощі, пов’язані з тим, що 

процеси наукової творчості завжди включають рух мислення в формі понять, наукових абстракцій, які 

важко безпосередньо відтворити художніми образами» [9, с. 271]. Прикладом слугують епізоди роману про 

задуми й процес створення численних наукових статей і багатотомних праць «Історії України-Руси» й 

«Історії української літератури». Незвичайно подано опис порухів думки людського духу, що досягає 

неосяжних висот і єднається зі Всесвітом, і яка втілюється в мікрокосмі-людині: «Безмірній величі 

Всесвіту... що гіднішого і більш вартого подиву може протиставити... людина, як свою моральну й 

інтелектуальну індивідуальність? Сей її мікрокосмос, такий мікроскопічний, ... такий сильний перед сим 

безбережним океаном матерії, до котрого висилає... проміння своєї мислі, що пронизують мікрокосмос, 

освітлюючи в однім моменті безмежні простори, – чи не вартий він Усесвіту!» [17, с. 40-41]. Будь-яка 

творча особистість заслуговує загального визнання, бо своєю працею збагачує наукові або культурні 

надбання нації, а отже, й людства взагалі. 

Для сучасного читача життєпис М. Грушевського-вченого цікавий і тому, що «біографії вчених 

набувають особливого значення для засвоєння досвіду минулого в наше століття прискореного наукового 

прогресу й незвичайно швидкого збільшення контингенту вчених» [10, с. 7]. 

Перед читачами проходить усе життя М. Грушевського від дитинства, коли він був замкнутим, 

сором’язливим і незграбним підлітком, потім студентом, якого дражнили в університеті «святим 

Онухрієм», «ученим євнухом», «гібридом указки зі шпаргалом» [17, с. 2], до президента УНР.  

У творі доля М. Грушевського тісно переплітається з долею України. У романі постають 

широкомасштабні події нашої історії: боротьба за звільнення Галичини від австро-угорського засилля, а 

решти території з-під влади Російської імперії, за утвердження Української держави, культурний, зокрема 

літературний, рух кінця ХІХ – початку ХХ століть, а також гучні події цього періоду у світі. Усі ці події 

автор пропускає через серце М. Грушевського, бо «страждати пристрастями всього людства – це і є 

головний прояв універсальної обдарованості людини» [14]. А його серце схарактеризоване як добре і чуйне, 

що виокреслено промовистими деталями. У дитинстві не міг дивитись на м’ясо, бо це – трупи живих істот, 

за що й отримав прізвисько «слабак», «ганчірка», «татомаминслинявець» [16, с. 22]. Чи роздум 

Грушевського – президента УНР про розправу кирасирів (полків російських дворян) над богданівцями: 

«Добродій Левитський був на станції «Пост-Волинський» і бачив на власні очі трьох забитих і поранених 

богданівців... їх виводили з вагонів кирасири і били прикладами, непокірних розстрілювали з кулемета... Я 

слухав те все і вкривався холодним потом. Сталося те, чого я так боявся і всіляко тому запобігав: пролилася 

кров у нашій, моїй державі... відібрано найсвятіше – житті…» [18, с. 50].  

Ю. Хорунжий художньо відтворює тяжке каяття й біль, які пронизують душу героя, заповнюють 

його серце: «Так, ховати ми вміємо. Красиво. Вкладаємо в похоронну процесію всю душу. А підтримати 
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живого? Еге, се не так просто... Вичікуємо, хто кого переможе: свій чи чужий, і коли свій поляже – 

справляємо йому похорон і записуємо до національних святців... Що вдіяли ми, аби вас захистити? Не 

наполягли перед Тимчасовим урядом, щоби вас лишили в Києві. Не було б тої бойні. І я завинив... Се мій 

гріх тяжкий...» [18, с. 51]. У цих роздумах бачимо підтвердження наукової гіпотези Б. Мейлаха про те, що 

«одержимість науковою ідеєю у великих людей завжди поєднується з високими критеріями честі й совісті, з 

розумінням громадянського й гуманістичного обов’язку» [10, с. 15].  

Автор роману з психологічною точністю зображує почуття жалю, який присутній у думках героя 

стосовно понівечених до невпізнання молодих тіл двадцяти восьми з трьохсот стрільців Юнацької школи й 

Студентського куреня, забитих під Крутами: «Ще довго я перебирав у пам’яті всі мої стосунки з малими 

небіжчиками, коли і чому скривдив їх, чи мав на те моральне право, і ось маю вибачитися, та нема перед 

ким, а головне, вони не почують мого каяття і нібито лишилися у винуватцях...» [19, с. 24].  

У зображенні Ю. Хорунжого кожний вчинок М. Грушевського співмірний з реальним контекстом. 

Реальний контекст, у свою чергу, на думку О. Валевського, пояснює цей вчинок. «Вчинок завжди 

відбувається й присутній у контексті окресленої ситуації. Вчинок і ситуація – дві протилежності, що 

створюють подію реальності феномену індивідуального. Ситуація – напередзаданість вчинку, набір 

можливостей його інтерпретації; ситуація майже ніколи не промовляється чітко й недвозначно… Ситуація 

– це амальгама, у якій відбивається вчинок… Структура ситуації є семіотична структура, що формується в 

кожній культурі по-своєму, ... вона впізнається… при зустрічі біографа зі своїм персонажем у просторі 

культури» [3, с. 51]. Саме ситуація-контекст є мірилом учинків, або їх відсутності, наповнюючи певну добу 

змістом – конкретними вчинками історичних осіб. 

Для підтвердження художнього домислу автор роману влучно вплітає в контекст твору уривок з 

довоєнної статті «Кров» М. Грушевського з «Літературно-наукового вісника», яка містила суголосний 

цивілізованій людині суто пацифістський мотив: «Мусить бути викинене з життя сучасної суспільності 

поняття дозволеного убивства, щоб можна було осудити згідно кожний рід убивства, кожне пролиття 

людської крові... Убивство повинно бути осуджене у всіх формах і видах безповоротно» [18, с. 52]. 

У романі «Вірую» сильне сповідальне начало, що розкриває внутрішній, духовний світ героя. Тому 

все частіше для зображення історичної особи використовується асоціативно-психологічний тип біографій. 

Це особливо стосується художніх життєписів, які за останні два десятиліття з’явились в українській 

літературі, де завжди був сильний ліричний пафос. 

Життя видатної особистості цікаве вже саме по собі. Невипадково І. Франко наголошував: «Є 

письменники, чий життєпис цікавіший від їхніх творів, чиї твори – це тільки матеріали до їхньої 

характеристики, складові частини їхнього життєпису. Це генії, обранці долі, великі й оригінальні в доброму 

і злому, у щасті і в стражданні» [15, с. 28]. Біографії корифеїв літератури дають змогу глибоко увійти в 

таємниці духовного життя їхньої епохи, бо саме вони є часточками цього життя, у них міститься дух тієї 

епохи. І. Франко підкреслював: «Мені здається, що тільки такі письменники заслуговують на докладні та з 

усім першоджерельним апаратом опрацьовані біографії, бо ж їхнє життя само собою є такий архітвір, як 

їхні твори, і навіть невдало розказане збагачує скарбницю людського духу» [15, с. 28]. 

Протягом усього твору Ю. Хорунжий наводить паралелі з сучасністю, часом розширюючи тези, що є 

актуальними в нашому сьогоденні, як і в часи М. Грушевського. Прикладом є зображення в романі ставлення 

до української культури, зокрема мови, різних урядів у різні епохи. Усім відомий факт гноблення українства 

на всій території від Галичини до Сходу Австро-Угорщиною, Чехією, Польщею, Росією автор твору обіграє за 

допомогою текстів «Історії України-Руси» М. Грушевського. Зокрема, шостий том «Історії...», присвячений 

економічному, культурному й національному життю напередодні козацьких війн з Річчю Посполитою, 

містить роздуми видатного історика такого змісту: «Обсервуючи українську шляхту, відомі роди, які 

полячилися і католичилися, я на своє здивування стрінув подібне явище у поляків трохи раніше, у середині 

ХVІ століття, коли польська мова вважалася некультурною, вульгарною... Виявляється, серед еліти добрим 

тоном була... чеська мова! Широко ходили в Польщі чеські книжки і пошановувалися відповідно чеські 

письменники, з них поляки брали крилаті слова, напускаючи до своєї мови безліч чехізмів... 

Чим не східні українці двадцятого століття!..» [18, с. 56] – резюмує автор.  

Ю. Хорунжий під кутом зору головного героя розглядає ставлення до українства Тимчасового уряду 

та Максима Горького, висловленого у творі В. Винниченком у діалозі з М. Грушевським: «Три дні не могли 

добитися авдієнції у «російської демократії» – у ради робітничих і солдатських депутатів... Один 

«демократ» удавав дурника і дивувався, слухаючи нашу доповідну записку. Другий направду був дурником 

і дивувався українському рухові, третій дурником не був і не удавав, а вважав рух буржуазним, реакційним, 

з яким демократ має боротися... Нашу «записку» відмовився друкувати навіть Максим Горький. 

Пригадуєте, Михайле Сергійовичу, його московські зальоти?» [18, с. 43]. 

Через думки й спогади героя автор зображує масштабні картини історії. В епізодах роману, де йдеться 
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про обговорення представниками різних партій Першого Універсалу Центральної Ради питання про 

суверенність України як держави, відчутні перегуки з недавньою нашою історією. Представник 

більшовицької партії Георгій П’ятаков, який «мовчки спостерігав дійство, насамкінець ударив ,,акордно”: 

– ... пролетариату украинское движение не выгодно… Россия без украинской сахарной 

промышленности не сможет существовать. То же самое можно сказать относительно угля Донбасса и хлеба из 

черноземной полосы. 

Я знаю, що він додав на їхньому засіданні, а тут не наважився повторити: «И мысли не можетбыть про 

какую-то там Украину, потому как все это – измышлениянационалистов…» [18, с. 45]. 

Зовсім іншої точки зору у творі дотримується уряд Центральної Ради на чолі з М. Грушевським: 

«Останнє слово має бути таки за нами, і я сказав його. Щойно ми почули: цілісність Росії – над усе. Наша 

точка зору майже протилежна: перш за все – тутешнє, місцеві інтереси, і себе бачимо в складі Росії як 

федеративної республіки» [18, с. 45]. 

Страх за майбутнє української державності, майстерно зображений у романі, спонукає уряд 

Центральної Ради йти на згоду із «совєтами», навіть за умов, що українцям відведено другі й треті місця. У 

творі через розмірковування М. Грушевського відтворено історичний епізод, коли В. Винниченку було 

запропоновано Чичеріним, Каменєвим, Троцьким від імені Леніна, Сталіна, Радека їхати до Петрограду, 

представитися перед радою робітничих депутатів і російським пролетаріатом і вже тоді відбути до Харкова, 

щоб прийняти посаду заступника голови Совнаркому України. І хоча В. Винниченко погодився на таку 

принизливу для всієї країни пропозицію, довелося чекати не один день місця в поїзді. Потім «тинявся у 

кремлівських приймальнях, коли се зустрів старих більшовиків і ті пояснили йому: коли він ще не був у ролі 

ганчірки, то може спробувати... вся система настільки протилежна Винниченковим планам, що його за два 

тижні розчавлять і викинуть як непотріб...» [19, с. 41]. У свою чергу, В. Винниченко запропонував Леніну, 

Троцькому, Каменєву прямо відповісти про їхнє ставлення до українського питання: чи визнають вони 

федерацію рівних і внутрішньо самостійних республік, чи за «єдинонедєлімую»? 

«Я готовий іти на Голготу, – писав мені (М. Грушевському. – І. А.) Винниченко, – я вже був ступив на 

неї в Москві, але чи дала б вона якусь користь? Не побачив такого, бачив тільки своє пониження, плювки собі 

в лице... Якби вони знали, що тільки неспокійне шукання чогось «дійсно справедливого» вигнало мене з мого 

затишку, з моєї любої роботи» [19, с. 41]. Далі автор словами М. Грушевського робить висновок: «Одне слово, 

зазнав Володимир Кирилович принижень, поки зрозумів, що йому готують роль маріонетки… і ледве ноги 

виніс із Росії. Отак закінчилася спроба легальної співпраці із більшовиками» [19, с. 41].  

Ю. Хорунжий активно використовує творчий доробок першого українського президента. У романі 

логічно відтворені міркування М. Грушевського над відведеним Україні місцем «брата меншого». 

Звернувшись до найдавніших пам’яток і літописів, він роздумує над долею своєї країни від сивої давнини, 

порівнює з процесами, які в певний час відбувалися в Європі: «Українсько-руський нарід не належить до 

молодших в історії народів, а в Східній Європі він найстаріший історичний... й інтенсивністю випередив 

безпосередніх сусідів, але... обставини склалися нещасливо для нього, перервали історичний розвій, підірвали 

сили і привели до краю прірви – національної смерті» [17, с. 35]. Процес поступового виродження значною 

мірою був добровільний. Суспільна верхівка прагнула іноземних впливів, тоді як справді національне 

лишалося в народі. Певне консервування нації було пов’язане з некультурністю, безвладністю народу. Герой 

Ю. Хорунжого подумки виявляє певний парадокс: «Колишні проповідники народних мас у національних 

змаганнях перетворилися у визискувачів тих мас і в своїх нових змагання за скріплення своїх панських 

надбань вже змагалися з російською шляхтою, аби зрівнятися з нею, йшли добровільно до зросійщення і 

пустили в трубу навіть свою крайову автономію...» [17, с. 35]. 

М. Грушевський Ю. Хорунжого розуміє усю важливість об’єднання українських земель під одним, 

жовто-блакитним, прапором. Будучи проводирем української революції, перший президент України 

задивлений у майбутнє. У романі змальовано його міркування над національними й моральними якостями 

народу, які повинні стати визначальними при побудові нової держави: «Велика Україна має бути великою не 

розмірами чи пануванням над іншими, а соціально-моральними якостями… У нас має стати ,,негарним 

тоном”, прикметою невихованості людини все, що різко розминається з демократизмом й ідеєю соціальної 

справедливості... Не брати від держави або громади якнайбільше, а давати їй якомога щедріше – се повинно 

бути предметом амбіції, завданням і утіхою життя!...» [19, с. 19]. 

Такими розмірковуваннями головного героя автор роману актуалізує проблеми історичні й сьогоденні. 

У творі через свідомість М. Грушевського показано розуміння того, що «великі діла народжуються у великих 

болях», що всі попередні намагання українських політиків побудови нового життя безболісним шляхом, без 

гострих і кривавих конфліктів були даремними: «На жаль, наша українська революція не розвивалася 

самостійно, вона весь час мусила співрозмірювати свій марш з конвульсивними рухами революції російської, 

хаотичної і страшної. Російська революція тягне нас через кров... через огонь... через руїну» [19, с. 7].  
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У творі зображено визиски Ради Народних Комісарів по відношенню до українства. Прийшовши до 

влади, більшовики наклали вето на інвестиції для України, зробивши фактично у такий спосіб економічну 

блокаду, аж до повного підкорення Центральної Ради Совєту Народних Комісарів. «Старий московський 

централізм ще раз виступає перед нами – під маскою більшовизму...» [19, с. 6]. І все – задля споконвічної, 

суспільно-економічної причини: тримати в руках і продовжувати «мирно» визискувати «непокірні провінції 

Росії». Російський філософ М. Бердяєв у праці «Джерела і смисл російського комунізму» піддавав критиці й 

указував на причини виникнення нової політичної течії: «Комунізм хотів і хоче війни, але для того, щоб війну 

національностей перетворити у війну класів... Весь стиль російського і світового комунізму вийшов з війни... 

Більшовизм скористався всім для свого торжества... Він скористався російськими традиціями деспотичного 

управління згори і, замість незвичної демократії, для якої не було навичок, проголосив диктатуру, більш 

схожу зі старим царизмом...» [13, с. 22]. 

У романі показано, як понад рік Центральна Рада на чолі з М. Грушевським намагалася утримувати 

мир у країні. Її підривали з середини і ззовні, але вона чимало зробила для утвердження власне української 

державності: видала чотири Універсали, затвердила проект Конституції, видрукувала власні гроші, утвердила 

статут щодо формування війська, виробила стратегію політико-економічних відносин з іншими країнами, і в 

першу чергу – товарообігу з Росією. Але не судилося їй вижити у вирі історичних подій. У романі, 

підсумовуючи факти діяльності Центральної Ради, М. Грушевський зазначає: «Уявляю, яких тільки собак не 

вішають зараз на Центральну Раду і мене особисто... А ви, панове? Чи зможете ви збудувати справді 

самостійну Україну? Я, ми провели її через численні сцілли і харібди і зуміли проголосити державу 

українську, про що мріяли десятки поколінь. Ми нікому не зазирали в руки, а творили, як нам підказувало 

сумління й обставини. Ми робили державу за Драгомановим – чистими руками, відкрито, гласно, у всіх на 

виду, нічого не приховуючи від людей...» [19, с. 33]. Вислів можна сприймати не тільки як виклик 

П. Скоропадському, більшовикам, а і як закид до сучасності. 

Назва роману Ю. Хорунжого «Вірую»потрактовується словами головного героя – М. Грушевського, 

який власним життям і діяльністю доводить відданість своїй державі: «Українство нарешті виграє, попри всі 

великі утрати... Се ми знаємо. В се я вірую» [19, с. 19]. Подібна рефлексія автора на долю першого президента 

України, очевидно, відбиває погляди самого Ю. Хорунжого, викликані історичною минувшиною нашого 

народу й соціальними аспектами сьогодення. 

Свого часу В. Винниченко справедливо зазначив у праці «Заповіт борцям за визволення» (1949): 

«Українська Держава була і є. Її, повторюю, створив народ, нація, а не купка бідних емігрантів, народ її 

захищав, захищає і буде захищати всіма силами своїми, фізичними й духовними. Не емігрантські ,,вожді” та 

,,міністри”, а Грушевські, Скрипники, Єфремови, Хвильові, навіть Любченки і всі свідомі підсоветські 

українці тисячами віддавали свою свободу, здоров’я і життя за неї...» [4, с. 12].  

Аналіз життєписів, створених наприкінці ХХ століття, свідчить про зростання якісного рівня 

масштабних біографічних полотен. Разом з тим, на перший план виходять твори асоціативно-психологічного 

типу.  

У життєписній літературі відбуваються процеси поглибленої психологізації, інтелектуалізації оповіді, 

застосування умовних і асоціативних прийомів. Усе більше з’являється творів суміжних жанрів, зростає їх 

еклектичність: роман-сповідь, роман-пошук, роман-есе тощо. Це сприяє якнайглибшому розкриттю 

психологічної сутності й характеру видатної історичної особи – головного героя біографічного твору. Усе це 

вказує на активні творчі пошуки представників красного письменства в лакуні художніх життєписів. 
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МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ ТА МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРІОДУ 20-30-Х РР. ХХ СТ. 

 

У статті досліджено специфіку використання мистецького контексту та міжпредметних зв’язків 

на уроках вивчення української літератури періоду 20-30-х рр. ХХ ст. Проаналізовано запропоновані 

авторами підручників для 11 класу профільного рівня приклади використання мистецького контексту. 

Запропоновано найбільш ефективні і доречні види уроківта додаткові матеріали для розгляду учнями. 

Ключові слова: мистецький контекст, міжпредметні зв’язки, шкільна літературна освіта, українська 

література, профільний рівень, культурна компетентність учнів. 

 

Модернізм як філософсько-естетичний напрям і творчий метод зародився наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. і згодом став панівним. Тодішнє мистецьке сумління зафіксувало кризу у світогляді – 

відмову від визнаних цивілізаційних ідеалів і героїв, що сприяло появі декадентських настроїв, утопічних 

теорій і зміні світоглядних уявлень [4, с. 45]. 

Модерністами рухало свідоме бажання скасувати традиційні способи пізнання життя. Вони цінували 

індивідуалізм і вільнодумство, які спонукали їх відірватися від традицій, що визнавалися «застарілими» та 

надто неформатними, для того, щоб ними можна було висловити усе, що відчували люди в епоху раптового 

глобального насильства. 

Пошук принципово нового ракурсу сприйняття відбувався на межі різних видів мистецтв: 

образотворчого, музичного, словесного й навіть циркового, хореографічного тощо [1]. Таким чином, 

поширювався принцип синестезії, суттю якого було бажання митців уподібнити один вид мистецтва іншому. 

М. Семенко в статті «Поезомалярство» розрізняє декілька галузей синтетичної літератури, серед них 

він називає: «зорову поезію», що, власне, і є «поезомалярством», «слухову поезію», що полягає в синтезі 

музики й писемництва, а в статті «Де-які наслідки деструкції» висуває припущення щодо можливого 

синтезу одночасно декількох мистецтв і як приклад наводить «хімічний сплав» поезії, скульптури, 

архітектури і малярства; театру, музики і пластики [3]. 

Складність у сприйнятті синтетичного мистецтва обумовлює необхідність особливої підготовки учнів 

до ознайомлення з літературними творами та формування в них читацьких інтерпретаційних навичок аналізу 

твору засобами інших видів мистецтва. Учневі потрібно навчитися цілісно сприймати твір, який передбачає 

встановлення міжмистецьких паралелей не лише в змісті самого твору, а й у контексті культурного процесу 

певного періоду, розуміти їх у контексті полікультурного діалогу та діалогу читача з митцем. 

Ознайомлення із художніми творами та їхній аналіз на засадах культурологічного підходу 

передбачає взяття за основу різних контекстів: культурно-історичного, біографічного, тощо, завдяки чому 

результатом міжмистецької взаємодії є формування цілісного силового поля культури. Саме тому 

використання міжмистецьких зв’язків, які реалізуються в міжпредметних, є необхідним на уроках 

літератури [2, с. 159]. З огляду на складність інтерпретації літературних творів епохи модернізму, доречно 

застосовувати на уроках інструментарій із теорії музики, хореографії, живопису та ін. Проте подібний 

підхід вимагає від дослідника в ролі вчителя або учня точності в трактуванні термінології і її адаптації, 

адже в такому випадку ми маємо справу з художнім матеріалом, який синтезує два й більше медій, що, 

унаслідок нашарування, створюють додаткові смисли.  

Чинні підручники для учнів 11 класів є продуктивним засобом реалізації міжмистецької взаємодії. 

Учні вивчають і сприймають зв’язки між літературою, театром, музикою, живописом та іншими видами 

мистецтва на прикладах життя та творчості українських письменників. Принципи історизму, естетизму, 

емоційності, інтермедіальності, предметних і міжпредметних зв’язків, діалогічної взаємодії, специфічні для 

предмета «українська література», визначаються як такі, що відіграють важливу роль у розвитку 

особистості учня. 

Таким чином, опанування окремого виду мистецтва включає розширення знань про способи 

художнього вираження в одному із видів творчості, а сукупне використання робить можливим розуміння та 

порівняння різних художніх мов. Це позитивно впливає на розвиток уяви, асоціативного мислення, 

естетичних уподобань, збагаченню чуттєвої сфери особистості школяра, заохочує учнів до вивчення та 

розуміння власної культури й культури інших країн. 
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Саме міжпредметні зв’язки, міжмистецький контекст і культурологічний матеріал сприятиме 

формуванню та поглибленню обізнаності учнів 11 класу в національно-культурних явищах 20-х рр. ХХ ст., 

розвиненню умінь порівнювати характеристики й особливості авангардного руху в різних видах мистецтва.  

Розділ «Вступ», що включає в себе теми «Загальні тенденції епохи» та «Літературний і мистецький 

авангард», вивчається на початку 11 класу. У програмі «Українська література (Профільний рівень)» 

виділено 6 годин для опанування учнями матеріалу з вищезазначених тем та запропоновано для розгляду в 

якості мистецького контексту творчість Олександра Архипенка, Володимира Маяковського, Пабло Пікассо, 

Казимира Малевича та наукову діяльність останнього. Проте важко назвати затверджену Міністерством 

освіти і науки України програму досконалою, адже вона не містить вичерпної кількості рекомендованих 

постатей та творів, за допомогою яких можливо було б у повній мірі розкрити характерні прикмети 

авангардизму та сформувати повне уявлення про цей напрям. Отже, робота винятково в рамках програми 

ускладнить розвиток предметних компетентностей, відповідно до яких учень має «називати і вміти 

розрізняти різновиди авангардизму в літературі та різних видах мистецтва» [5, с. 34].  

У свою чергу автори підручників для учнів 11 класів пропонують ознайомлення із ширшим колом 

мистецьких творів. Так, підручник «Українська література (профільний рівень)» для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти авторства О. В. Слоньовської, Н. В. Мафтин, Н. М. Вівчарик у параграфі 

«Літературний і мистецький авангард» містить репродукції картин Пабло Пікассо «Скрипка та гітара», 

«Голубка миру», фото скульптури Олександра Архипенка «Голуба танцюристка», а також репродукції 

робіт Олега Шупляка («Лелека»,що має спільні образи з «Голубкою миру»), Давида Бурлюка («Настання 

весни і літа»), Олександри Екстер («Ескіз костюма Соломеї»), Михайла Андрієнка-Нечитайла 

(«Ярмарковий намет»), Сальвадора Далі («Передчуття громадянської війни»), Георга Гросса («Стовпи 

суспільства») та цитату з його поглядом на дадаїзм. Окрім того, у підрозділах, присвячених авангардизму та 

його стильовим течіям, автори розкривають особливості течій і напрямів не тільки в літературі, а й у 

живопису, музиці, подають аналізи мистецьких творів, які сприяють розвитку в учнів уміння 

виокремлювати риси певної течії. Автори також знайомлять здобувачів освіти з українським 

кінематографом початку ХХ ст., діяльністю Всеукраїнського фотокіноуправління. Як відомо, у кіно 20-х 

років яскраво відбились орієнтаціі тогочасного мистецтва на демократичні форми культури, до того ж саме 

на початку ХХ століття цей вид мистецтва постає як повноцінно самостійне й оригінальне явище, тому 

сповна зрозуміти тогочасну культуру та її специфіку неможливо без ознайомлення з кінематографом цього 

періоду. Підручник містить згадки й відомості про митців, яких оминає увагою шкільна програма з 

української літератури та мистецтва. Саме такий комплексний підхід, що виявляється в позиціонуванні 

літератури як невід’ємної частини загального мистецького процесу, та широкий огляд мистецьких явищ 

дозволяє учневі краще орієнтуватися та розумітися на особливостях культурних надбань початку ХХ ст. 

Олександр Борзенко та Олена Лобусова у своєму підручнику для 11 класу «Українська література 

(профільний рівень)» приділяють більшу увагу літературознавчому та історичному компонентам у 

викладеному матеріалі. Безумовно, такий підхід сприяє формуванню літературознавчої компетентності та 

предметних компетентностей, які вимагають знання історичних та суспільних умов розвитку літератури, 

передумов виникнення авангардизму та уміння визначати авангардизм як злам традицій. Однак у той же 

час на другий план відходить уміння учня знаходити, сприймати та досліджувати специфічні ознаки 

напряму і його течій. У підручнику в якості допоміжного матеріалу використано зображення різних творів 

мистецтва, що належать до різних стильових течій, представляють різні види образотворчого мистецтва, 

такі, як живопис і скульптура, однак автори в статті, присвяченій темі, не звертаються до художнього 

досвіду цих митців, не коментують та не аналізують твори, натомість у рубриці «Виявляємо обізнаність у 

сфері культури» учням пропонується самостійно опанувати матеріал та підготувати «Повідомлення про 

авангардні течії в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, скульптурі» [6]. 

У такому випадку вчителеві необхідно виділити час уроку для учнівських доповідей, а також або 

самостійно розповісти про формування самобутніх стилів таких українських митців, як Олександра Екстер, 

Михайло Бойчук, Олександр Архипенко, Казимир Малевич, або запропонувати групові та додаткові 

індивідуальні види робіт для опрацювання матеріалу, або провести інтегрований урок із вчителем 

мистецтва (бінарний урок). 

На відміну від О. І. Борзенка та О. В. Лобусової авторський колектив О. В. Слоньовської в рубриках 

«Діалог із текстом», «Діалоги текстів» та «Мистецькі діалоги» пропонує завдання, які учні можуть 

виконати самостійно, використовуючи як «підґрунтя» для своїх досліджень викладений матеріал у 

параграфі.  

Варто, на наш погляд, розглядаючи авангардизм як напрям у мистецтві ХХ століття, що є «проявом 

руйнування традиційних форм і канонів» (саме так його трактує Програма з української літератури 

11 класу) [5], окремо приділити увагу діяльності таких митців, теоретиків мистецтва та науковців, як Анатоль 
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Петрицький, Михайло Бойчук, Лесь Курбас. Ознайомлення із теоретичними засадами, запропонованими 

митцями, та, за можливості, їхніми роботами сприятиме, як нам видається, формуванню в учнів глибшого 

розуміння загальних тенденцій епохи, схильності до синкретизму та способів його реалізації. 

Виділена програмою кількість годин дозволяє вчителеві залучити такі форми роботи, як 

міжпредметний комплексний семінар або конференція. Такі типи уроків, залежно від мети і завдання, 

передбачають використання різних методичних прийомів: бесід, дискусій, дослідів та ін. Учитель 

образотворчого мистецтва в ході семінару може ознайомити учнів із новаторством Михайла Бойчука, його 

ідеями синтезу неовізантійського мистецтва та народного живопису, використанням фарб власного 

виробництва; запропонувати учням дослідити самостійно риси, притаманні творам цього митця та його 

учнів. Завдання вчителя історії – окреслити передумови та причини «відродження» одночасно в усіх видах 

українськогомистецтва, виокреслити цікаві біографічні відомості про бойчукістів(діяльність Софії 

Налепинської-Бойчук, її знайомство з Михайлом Бойчуком, арешт та допити;переїзд Михайла Бойчука до 

Парижа, заснування власної школи), дати оцінку їхньому внеску у світову культурну спадщину, розкрити 

тему політичних плакатів того часу та те, яке художнє втілення вони мали, наголосити на жахливих фактах 

репресій, яких зазнали художники.  

На наш погляд, для розгляду вищезазначених питань найбільш доречним буде формат конференції, у 

ході якої учні зможуть опанувати світоглядні ідеї, через призму яких згодом оцінюватиметься діяльність 

літераторів. Уважаємо, що здобувачам освіти варто запропонувати висвітлити такі теми у своїх доповідях, 

як «Анатоль Петрицький – художник, костюмер, декоратор, ілюстратор», «Лесь Курбас і Анатоль 

Петрицький, їх роль у становленні молодого театру», «Лесь Курбас як режисер-новатор театру «Березіль». 

Таким чином школярі матимуть можливість дослідити багатогранність митців та сприймати їхнє життя й 

діяльність як такі, що безпосередньо пов’язані між собою.  

З метою успішного формування в учнів уявлення про історичні обставини, можна запропонувати їм у 

рамках позакласної роботи перегляд першої частини українського документального трисерійного фільму 

«Червоний ренесанс» режисерів Віктора Шкуріна та Олександра Фролова, у якому подані відомості про 

досягнення культових українських митців 20-х рр. ХХ ст. Такий акцент і згадані в кінострічці маловідомі 

факти підтримуватимуть зацікавленість і підвищуватимуть пізнавальний інтерес учнів. 

Отже, мистецький контекст вивчення літератури в школі має вплив на розвиток обізнаності учніву 

вітчизняному мистецтві і є запорукою становлення освіченої особистості. Вивчення української літератури 

на основі культурологічного підходу є актуальним напрямком розвитку предметного викладання. 

Використання мистецького контексту включає не лише застосування матеріалів різних видів мистецтва, які 

суголосні з твором, що вивчається, він також має тісний зв’язок із історією, адже для правильного, повного 

розуміння художнього твору потрібне володіння знаннями про специфіку певної історичної доби, глибоке 

розуміння епохи. 
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ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: НОВА ПАРАДИГМА В УМОВАХ 

ЄВРОЇНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ 

 

Стаття присвячена проблемам та перспективам розвитку державної регіональної політики в 

Україні на шляху євроінтеграційного курсу нашої країни. Проаналізовано основні інструменти сучасної 

регіональної політики, завдяки яким можливий регіональний розвиток. Розглянуто і досліджено ключові 

фактори успішного розвитку регіону на прикладі європейського досвіду побудови державної регіональної 

політики. Ключові слова: регіональна політика, регіональний розвиток, Європейський Союз, державна 

програма, стратегія розвитку. 

 

Україні в спадщину від Радянського Союзу дісталися методи вертикального містобудування й система, 

в основі якої лежали програми галузевого розвитку, що базувалися на єдиному підході для всіх регіонів. 

Зотриманням Україною незалежності, на зміну старим проблемам, прийшли нові, зокрема занепад галузей 

промисловості й сільського господарства. Уряд почав вживати відповідних заходів по підтримці й розвитку 

конкретних секторів промисловості. Але згодом, у силу своєї неефективності, політика в цьому напрямку 

перетерпіла певні зміни. На її місце прийшли підходи, засновані на регіональному розвитку. У зв'язку із цим, у 

даний період часу на перший план виходить стратегія регіонального розвитку, яка повинна стати станом 

розвитку національної економіки України й інтеграції країни в європейський простір [1, с. 3-4]. 

Соціально-економічний розвиток і життєвий рівень населення України мають сильний дисбаланс та 

розшарування між регіонами країни. Істотно збільшилися відмінності центральних регіонів від периферії. 

Економічна криза, революція та війна посприяли соціально-економічній роздробленості поглибивши 

диспропорцію регіонів. Проте, внаслідок здійснених реформ та визначеному зовнішньополітичному 

вектору спрямованому на євроінтеграцію Україна стала більш підготовленою для визначення та 

впровадження регіональної політики як методу управління соціально-економічними процесами. Вибір 

правильної регіональної політики можливий лише з урахуванням досвіду інших країн та запозиченні його з 

пристосуванням до умов України в цілому та кожного регіону окремо. Регіональна політика є запорукою 

єдності та соціально-економічного розвитку кожного регіону та держави в цілому. На сьогодні питання 

регіональної політики стає предметом наукової зацікавленості вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

Сутність та особливості регіональної політики України у своїх працях розглядають такі українські 

дослідники: Я. Олійник, Е. Лібанова, А. Павлюк, С. Романюк, Я. Жаліл, Б. Кваснюк, Б. Данилишин, 

М. Долішній, Д. Стеченко, М. Чумаченько. Аналізу регіональної політики присвятили свої роботи такі 

російські вчені, як: Н. Ларіна, О. Вітковський, О. Кузнєцова, Ю. Гладкий, М. Павлова, А. Чистобаєв та інші. 

Проте, невизначеними залишаються питання формування регіональної політики України на новому етапі 

європейської інтеграції [8]. 

Регіональна політика більшості розвинених країн включає економічні, адміністративні, законодавчо-

нормативні заходи, які націлені на розвиток регіонів за рахунок координації зусиль на регіональному й 

місцевому рівнях, враховуючи партнерство із представниками бізнесу. Головною метою на 

загальнодержавному рівні виступає стимулювання економічного розвитку, зменшення коливань 

макроекономічних показників, збільшення внутрішнього попиту, розширення ринків збуту [2, с. 39]. 

Основними інструментами сучасної регіональної політики можна вважати:  

1. Планування й координацію регіонального розвитку – погоджені програми дії на державному, 

регіональному й місцевому рівнях для прискорення розвитку певного регіону. 

2. Програму інвестицій або розвитку – це довгострокова програма, розроблена, виходячи з основних 

принципів стратегічного планування, тобто певна угода між відповідними державними органами, які 

фінансують і роблять певний внесок у реалізацію програми регіонального розвитку.  

3. Загальнонаціональні програми підтримки конкретних регіонів – конкретні програми, що залежать 

від конкретних проблем, пов'язаних з економікою, урбанізацією, екологією та ін. Тому, залежно від 

гостроти й масштабності проблеми, можуть розроблятися конкретні територіальні програми, які будуть 

спрямовані на розвиток конкретного регіону [2, с. 6]. 

Як показує світова практика, регіональний розвиток у багатьох випадках не пов'язане з необхідністю 

реформування держави в цілому. Багато країн застосовували ефективні форми втручання на рівні регіонів, 
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які не потребували масштабних реформ державних інститутів. Такий регіональний розвиток можна назвати 

функціональним. Його метою є тільки економічний розвиток, який не потрібно підкріплювати подальшими 

політичними процесами, такими як децентралізація або регіоналізація держави. Досвід різних розвинених 

країн свідчить, що здійснення регіонального розвитку у винятково економічних рамках цілком 

можливо [2, с. 9-10]. 

Ключовим фактором успішного розвитку регіону сьогодні виступає взаємодія між громадянами й 

державними інститутами. Європейська практика підтверджує, що успіху досягають ті регіони, які 

направляють свої зусилля на поліпшення внутрішніх умов, що сприяють залученню інвестицій. До 

внутрішніх умов можна віднести компетенції, повноваження, напрямку діяльності, які здійснюються 

регіональними або місцевими зацікавленими сторонами. Така здатність пов'язана з тем, як регіон діагностує 

й вирішує внутрішні проблеми, використовуючи доступні можливості. Першим кроком до розвитку може 

стати співробітництво влади й бізнесу, інформування й консультування територіальної громади заради 

перспективного майбутнього. Якщо розглядати сучасну модель інтегрованого регіонального розвитку 

Європейського Союзу, то вона ґрунтується на трьох основних напрямках: 

1. Сприяння економічному зближенню, у рамках якого виявляється допомога менш розвиненим 

регіонам, за рахунок чого вдається зменшити відставання від більш розвинених регіонів.  

2. Підвищення регіональної конкурентоспроможності й зайнятості. 

3. Сприяння співробітництву між регіонами й країнами з метою зменшення значення національних 

кордонів. Ці заходи дозволяють залишатися Європейському Союзу центром зосередження значного 

багатства й економічного потенціалу. 

Для реалізації політики регіонального розвитку Європейського Союзу були створено три основні 

джерела фінансування. Один з них – Фонд європейського регіонального розвитку, що сприяє економічному 

росту, росту зайнятості й конкурентоспроможності, враховуючи інвестиції в інфраструктуру. Фонд 

зближення, який, у свою чергу, підтримує розвиток транспортної, екологічної інфраструктури, 

поновлюваних джерел енергії. А також Європейський соціальний фонд. Він зосереджує на інвестиціях у 

людський капітал у сфері освіти й професійної підготовки. Дані структурні фонди тільки доповнюють 

національні й місцеві джерела фінансування [3, с. 5]. 

У програмі регіонального розвитку Європейського Союзу на 2014-2020 рр. передбачене скорочення 

бюджету реалізації регіональної політики. За цей період планується збільшення програм підтримки 

конкурентоспроможності разом із програмами зімкнення для регіонів і міст нових країн-членів 

Європейського Союзу. Засобу, виділені на політику зімкнення, заплановано направити на створення нових 

робочих місць, боротьбу із кліматичними змінами, підвищення економічного росту, звільнення від 

енергетичної залежності й інші.. заходу. У даній програмі також застережена залежність виплат 

структурних фондів від дотримання національними урядами макроекономічних показників, які можуть 

гарантувати стабільність економіки. Також, чітко прослідковується зв'язок між регіоналізацією й процесом 

керування в Європейському Союзі. Регіоналізм, у свою чергу, взаємозалежний з децентралізацією, що 

припускає певну передачу атрибуції від урядів або центральних органів влади, регіональним органам влади. 

Країни Європейського Союзу повністю переходять на створення в регіонах діючих економічних стимулів 

для розвитку місцевої економічної ініціативи й забезпечення саморозвитку регіонів [4; 10]. 

Тому що Європа є однієї з найбільш урбанізованих територій у світі, Європейський Союз розглядає 

урбаністичні агломерації як головний фактор економічного росту. У перелік таких факторів включають 

також і поліцентричний розвиток. Середні міста відіграють роль сполучного ланки між більшими й малими 

містами, стримують зменшення абсолютної чисельності сільського населення. Місцевий розвиток тут 

відіграє провідну роль у стимулюванні економічного росту нерозвинених регіонів. Підвищується роль 

зайнятості населення з метою зменшення його бідності. Регіональний розвиток Європейського Союзу 

викликав необхідність створення інститутів різного рівня. У системі вертикального керування європейське, 

національні й місцеві уряди стимулюються за допомогою розробки планів і програм, шляхом обміну 

інформацією для руху в обраному напрямку й забезпечення вигід на місцях. При горизонтальному 

управлінні компанії, громадські організації й соціальні групи беруть участь у процесі керування, впливаючи 

на вибір або формування стратегії розвитку власних секторів і сфер [3, с. 11]. 

Україна теж є високоурбанізованою територією. Але для неї питання розвитку регіонів коштують 

більш гостро, ніж для країн Європейського Союзу. В Україні за останні двадцять років сформувалася своя 

система керування розвитком регіонів, але відкритими залишається низка питань, що стосуються 

нерівномірності економічної активності, збільшення активності великих міст і втрата економічного 

потенціалу малих міст, поляризація сільського населення. Європейська інтеграція України стримується 

відсутністю якісного інституціонального забезпечення на державному й регіональному рівнях. Механізм 

планування в Україні функціонує у вигляді програм розвитку регіонів. 
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Затверджена Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року, визначає основні напрямки 

модернізації регіональної політики в Україні [6]. Тому що Україна є високоурбанізованоютериторією, то у 

зв'язку із цим, основним пріоритетом виступає вдосконалювання міжмуніципального співробітництва 

шляхом підвищення взаємодії з навколишніми територіями для розширення зони їх впливу. Для цього 

Стратегією передбачене: розробка інструментів регіональної політики, які могли б розв'язати проблеми 

окремих міст, а також реалізувати можливості й унікальність міських агломерацій і регіонів; застосування 

оптимального набору інструментів для регулювання розвитку різних типів міст і регіонів, з урахуванням 

динаміки, умов і факторів їх розвитку; процес розробки й втілення інструментів, що забезпечують 

позитивні зовнішні ефекти від регіональних метрополій на прилягаючих територіях; впровадження 

механізмів взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування, недержавних інститутів 

і бізнесу за рахунок розробки програм, стратегій і проектів з територіального розвитку; застосування 

механізмів державно-приватного партнерства, міжмуніципального співробітництва, корпоративної 

соціальної відповідальності; активізація стимулювання окремих типів територій (агломерацій, великих міст, 

територій пріоритетного розвитку ін.), які передбачають застосування фінансових, економічних і інших 

інструментів, шляхом впровадження ефективної системи державних і місцевих грантів, удосконалювання 

нормативно-правового забезпечення функціонування великого міста й агломерацій (метрополій). 

Одним з основних питань, яківиникають на даному етапі, є конкурентоспроможність виробничої 

сфери регіонів. Тут робота ведеться в декількох напрямках. Один з них – промисловість. Для неї визначені 

наступні завдання: оптимізація; розвиток видів діяльності, які здатні забезпечити внутрішній ринок 

конкурентоспроможними вітчизняними товарами й підвищити розміри експорту; фінансування 

інноваційних наукововиробничих програм з високим ступенем віддачі інвестицій, спрямованих на розробку 

й впровадження новітніх технологій, які повинні стати об'єктами конкретного прояву державної 

селективної політики підтримки вітчизняної промисловості. Певна роль відведена сприянню розвитку 

потенційно прибуткових, наукомістких, високотехнологічних промислових виробництв із паралельним 

закриттям або реструктуризацією неефективних підприємств. Однієї з першорядних завдань є підвищення 

конкурентоспроможності й розширення ринків збуту вітчизняної продукції, шляхом переходу 

промислового виробництва на замкнені технологічні цикли виготовлення товарів як для внутрішнього, так і 

для зовнішнього ринків кінцевого споживання. 

Істотними є завдання звпровадження екологічно ефективних методів організації виробництва, 

принципів корпоративної соціальної відповідальності з метою зменшення обсягів викидів і скидань, 

мінімізації утвору відходів і комплексного використання матеріальних, сировинних ресурсів, у тому числі 

вторинних, розвиток технологій промислового виробництва, що виключають або зменшують обсяг 

використання екологічно небезпечних хімічних речовин і їх з'єднань.  

Наступний напрямок – транспортна сфера. Для неї необхідне формування регіонального 

конкурентного ринку транспортних послуг шляхом створення транспарентних умов роботи для приватних 

операторів. У зв'язку із цим передбачене забезпечення прозорості фінансової звітності підприємств-

пассажироперевізчиків на основі впровадження електронної системи обліку пасажиропотоків; розширення 

переліку послуг на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і наукових розробок. 

Немаловажними є завдання підвищення рівня конкурентоспроможності міжнародних компаній 

перевізників; досягнення рівня європейських і світових стандартів у транспортних перевезеннях; створення 

умов для впровадження принципів європейської транспортної політики; зменшення негативного впливу 

транспортних засобів на навколишнє середовище [5, с. 140-146]. 

До основних напрямків модернізації регіональної політики й шляхам вирішення проблем 

територіального розвитку також відносяться: розширення доступу до інвестиційних ресурсів, збільшення 

можливостей для впровадження інновацій, розвиток міжрегіонального співробітництва, раціональне й 

ефективне використання природних оздоровчих і рекреаційних ресурсів, вирішення проблем регіональної 

екологічної політики. 

По перше, це розширення доступу до інвестиційних ресурсів. Для цього передбачене: створення 

сприятливого інституціонального поля для залучення державних і приватних інвестицій у модернизаційні 

проекти регіону; формування системи моніторингу інвестиційних проектів, реалізованих у рамках 

державно-приватного партнерства, і контролю над їхньою реалізацією; проведення щорічної рейтингової 

оцінки інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних одиниць. Необхідне створення умов 

для більш тісного співробітництва з європейськими організаціями й фондами, які надають фінансову 

підтримку, спрямовану на регіональний розвиток у рамках програм міжнародного співробітництва. Сюди 

відносять засоби Європейського Союзу через інструменти добросусідства й партнерства, програми 

прикордонного співробітництва, інших міжнародних програм і донорів (Всесвітній банк, Європейський 

банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і ін.).  
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По друге, це збільшення можливостей для впровадження інновацій. Основними завданнями в цьому 

напрямку є: розвиток інноваційної інфраструктури в регіоні шляхом створення інноваційних кластерів або 

технопарків ( зокрема на базі інститутів Національної академії наук України); проведення моніторингу 

потреб підприємств в інноваціях і наявних у наукових, конструкторських установах розробок, які 

призначені для продажу й створення на цій основі інформаційного каталогу інновацій за принципом 

«попит-пропозиція». Також передбачене створення механізму формування ефективної організаційної, 

фінансової підтримки й розвитку інноваційної діяльності шляхом надання фінансово-кредитної допомоги 

суб'єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти інноваційної спрямованості, зокрема в 

енерго- і ресурсозбереженні; створення пайових інвестиційних фондів для реалізації інноваційних проектів 

із залученням ресурсів державного й місцевих бюджетів, приватного капіталу; формування діючої мережі 

«наука – виробництво» на основі створення центрів трансферту технологій для об'єднання потенціалу 

науки, виробництва й фінансового капіталу (з залученням малого й середнього бізнесу); проведення 

семінарів, презентацій науково-технічних розробок Національної академії наук України, у практичному 

впровадженні яких зацікавлені органі виконавчої влади й місцевого самоврядування. 

В третіх, цей розвиток міжрегіонального співробітництва яке передбачає: розвиток 

институционально-правових форм міжмуніципального співробітництва; розробку й впровадження моделі 

міжрегіональної взаємодії, заснованої на принципах комбінації й взаємного посилення рівноцінних центрів 

росту; реалізація угод про міжрегіональне співробітництво, кооперацію й інтеграції з усіма регіонами 

України, а також регіонами інших країн, насамперед Європейського Союзу; сприяння організації й 

проведенню форумів, бізнес-зустрічей, презентацій, круглих столів, тематичних виставок і інших заходів у 

рамках укладених угод про співробітництво між регіонами України й адміністративно-територіальними 

одиницями інших країн. 

І в четвертих, це раціональне й ефективне використання природних оздоровчих і рекреаційних 

ресурсів. Основними завданнями в цьому напрямку є: розвиток санаторно-курортного оздоровлення й 

рекреації як стратегічного пріоритету соціально-економічного розвитку для переважної більшості регіонів; 

забезпечення державної підтримки всіх без винятку оздоровчих і рекреаційних закладів, а особливо тих, які 

надають послуги соціально-незахищеним верствам населення, пропонують низькодоходні, але значимі, з 

погляду оздоровлення людей, послуги; надання державної підтримки реалізації стратегій розвитку 

рекреаційно-туристичних комплексів регіонів, зокрема, у частині розвитку видів рекреації, орієнтованих на 

широку громадськість і масового споживача; створення мережі закладів «економ» класу, доступних для 

рядового жителя із середніми й низькими доходами; переорієнтація на розвиток внутрішнього туризму й 

рекреації. Немаловажним є й впровадження заходів кризового менеджменту в умовах різкого скорочення 

матеріальної бази рекреаційно-туристичного комплексу України, загальних обсягів рекреаційно-

туристичних вус луг і дії форс-мажорних обставин (анексія й воєнні дії на території держави). Передбачене 

надання посильної підтримки тем регіонам, які можуть частково взяти на себе рекреаційно-туристичні 

потоки, що традиційно орієнтувалися на АР Крим, Приазовське узбережжя Донецької області; розробка 

туристичного районування регіонів і визначення зон пріоритетного розвитку туризму [5, с. 148-149]. 

У зв'язку із цим, виникають нові завдання, пов'язані із проблемами соціально-економічного розвитку 

територій, прийняттям ефективних розв'язків на всіх рівнях керування. Пріоритетами розвитку регіональної 

політики повинні стати: формування й реалізація вдосконаленої регіональної політики; створення сучасних 

інституціональних механізмів регіонального розвитку; розширення й, одночасно, захист внутрішнього 

ринку в рамках європейського простору, посилення інноваційних економічних процесів, удосконалювання 

механізму перерозподілу фінансових потоків для допомоги менш розвиненим регіонам. 

Завдяки співробітництву України з Європою та США ми маємо можливість отримати фінансову 

підтримку за грантами та програмами підтримки від фондів ЄС та США. Однією з таких програм є 

«Горизонт 2020» («Horizon 2020») – грантова програма Європейського Союзу метою якої є фінансування 

інноваційних досліджень та розробок для забезпечення конкурентоспроможності Європи у світі. З липня 

2015 року Україна є асоційованим членом програми, а відтак, може користуватися усіма можливостями цієї 

програми. Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань: 

- зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців; 

- сприяти розвитку інноваційності та конкурентоспроможності європейської промисловості й 

бізнесу; 

- за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства. [6] 

Також Україні надає підтримку United States Agency for International Development (USAID) – 

незалежне агентство федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу США іншим 

країнам. USAID працює з лідерами по всій Україні, щоб побудувати стабільне демократичне майбутнє. 

Програми USAID в основному спрямовані на державне управління, економічне зростання, зміцнення служб 
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охорони здоров'я та гуманітарної допомоги. З 1992 року USAID вніс близько 1,9 мільярда доларів в 

економічний і соціальний розвиток України. Сьогодні USAID сприяє пом’якшенню наслідків конфлікту на 

сході України та надає підтримку найбільш вразливим групам населення, які відчули на собі його вплив, 

допомагаючи їм пристосуватися до життя у мирному середовищі та облаштувати свій побут у нових 

громадах [7]. 

Як показує європейський досвід, всі програми регіонального розвитку слід ретельно адаптувати до 

потреб і прагненням відповідного регіону. Політика регіонального розвитку повинна враховувати 

типологію регіонів і передбачати надання підтримки й допомоги в ефективній комбінації підходів до 

регіонального розвитку, пов'язаних з полицентричным і орієнтованим на полюси росту / агломерацію 

аспектом, а також зворотну стимуляцію міст на периферії, зокрема забезпечення доступності державних 

послуг. Це не означає, що слід повністю ігнорувати інтереси менш розвинених територій, а значить 

зм'якшення тих відмінностей і причин, які можуть завжди спотворити потенціал розвитку депресивних або 

відсталих регіонів.  

Сучасна державна стратегія регіонального розвитку України потребує суттєвих змін та доповнень. 

Регіональна політика має враховувати особливості кожного окремого регіону, його стан та перспективи 

його розвитку. Необхідне створення спеціалізованого виконавчого органу влади, метою якого стане 

формування та втілення регіональної політики, збір та аналіз статистичних даних, спостереження за 

розвитком та допомога депресивним регіонам. Посилення співробітництва між регіональними, державними 

інституціями та представниками бізнесу, створення фондів фінансової та економічної допомоги. 

Використання вже існуючих програм співробітництва з міжнародними організаціями з метою розвитку 

регіонів, розробки та втілення інноваційних програм, заохочення населення до вирішення існуючих 

проблем. Необхідне створення системи моніторингу та оцінки впливу регіональної політики на розвиток 

національної економіки та адаптації її до норм Європейського Союзу. У подальшому, корисним буде 

розглядати об’єктом регіональної політики менші за площею території (наприклад міста, частини міст) для 

вирішення більш вузьких проблем та надання адресної допомоги. Проте, при співпраці з країнами ЄС та 

високих темпах євроінтеграції необхідно зберегти національну ідентичність, враховувати власні економічні 

інтереси, зосередитися на розвитку вигідних галузей українського виробництва. 
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ В УКРАЇНІ 

 

У статті приділено увагу дискусійним питанням присвоєння почесних звань науково-педагогічним 

працівникам в Україні в частині недостатньої конкретизованості (у кількісному вимірі) вимог до 

претендентів на присвоєння почесних звань України. Запропоновані до дискусії конкретні кількісні 

вимірники (KPI) вимог до претендентів на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України», серед яких: науковий або науково-педагогічний стаж не менше двадцяти років; науковий ступінь 

доктора наук; керівництво науковою школою; підготовка не менше двох докторів наук і не менше десяти 

кандидатів наук/докторів філософії;підготовка не менше двадцяти переможців (здобувачів вищої освіти 

та/або молодих вчених) міжнародних і/або національних наукових конкурсів;опублікування не менше 

двадцяти наукових праць у міжнародних наукових виданнях, індексованих у МНБД Scopus і/або Web of 

Science; h-індекс у МНБД Scopus або Web of Science не менше десяти;опублікування не менше ста наукових 

статей у фахових наукових виданнях категорії «Б», індексованих у МНБД Google Scholar; h-індекс у МНБД 

Google Scholar не менше двадцяти; видання не менше десяти монографій (за умови наявності не більше 

трьох співавторів); отримання не менше двадцяти патентів (на винахід і/або корисну модель) і/або 

свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру; нагородження 

найвищою відомчою відзнакою профільної установи. Ключові слова: почесне звання України, науково-

педагогічний працівник, науковий ступінь, наукова праця. 

 

Згідно Указу Президента України «Про почесні звання України» передбачено можливість і підстави 

для присвоєння громадянам почесних звань України. Відповідно до вказаного нормативно-правового акту 

«почесні звання України є державними нагородами України, що присвоюються за особисті заслуги перед 

Українською державою громадянам, які працюють у відповідній галузі економічної або соціально-

культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну 

майстерність» [1]. 

Науково-педагогічні працівники в залежності від галузі знань (до прикладу, мистецтво, медицина, 

економіка, юриспруденція, фізична культура та спорт, транспорт, промисловість, будівництво, енергетика, 

машинобудування, металургія, сільське господарство тощо), у якій провадять свою професійну діяльність, 

можуть претендувати на отримання одного з перелічених почесних звань, проте досить часто отримуються 

почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Почесне звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України» присвоюється «науковим працівникам, які мають науковий ступінь доктора або кандидата 

наук та видатні праці в галузі науки і техніки, дизайну та ергономіки, що дістали міжнародне визнання, за 

підготовку висококваліфікованих наукових кадрів» [1]. 

Тобто підсумовуючи вище зазначене за спрощеним підходом можна прийти висновку, що на 

присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» в цілому може претендувати 

науково-педагогічний працівник, який має стаж не менше десяти років, науковий ступінь доктора або 

кандидата наук, здійснював і/або здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації та наукові праці якого 

визнані на міжнародному рівні. Погодьтеся, це досить широке трактування, під яке підпадає велика когорта 

дослідників.  

Відсутність конкретизованих кількісних показників для визначення підстав присвоєння почесних 

звань України сприяє певному суб’єктивізму у цій царині. На противагу можна привести достатньо 

конкретно пророблене законодавство у сфері присвоєння вчених звань в Україні: у Порядку присвоєння 

вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам [2] чітко прописані вимоги до претендентів на 

присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника в частині наявності наукового ступеню, 

стажу роботи на посадах наукових і/або науково-педагогічних працівників, знання іноземних мов, 

міжнародного досвіду, публікацій у виданнях, індексованих у МНБД Scopusі/або Web of Science тощо. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 2  ●  В И П У С К  4 0  

 

 

 
18 

Така неоднозначна ситуація у царині присвоєння почесних звань України призвела до критики не 

лише нормативно-правової бази у цій сфері, а й самого інституту почесних звань як такого. Голова ГО 

«Асоціація Політичних Наук» Д. Сінченко у статті «Незаслужені звання» вказує ще й на корупційні ризики 

при присвоєнні почесних звань України: «…без фінансового заохочення, зазвичай, бідолаху можуть 

«забракувати» і не вписати в остаточний список, знайшовши для цього тисячу причин» [3]. Задля 

уникнення неоднозначності у трактуванні законодавства та мінімізації будь-яких (в т.ч. корупційних) 

ризиків в сфері присвоєння почесних звань України, підвищення об’єктивності та прозорості даного 

процесу, вважаємо необхідною конкретизацію переліку ключових показників діяльності (своєрідних KPI – 

Key Performance Indicators) претендентів на присвоєння почесних звань України із вказанням мінімально 

допустимих для схвалення позитивного рішення значень цих індикаторів. 

При цьому не є доцільним виділення занадто великої кількості KPI: цілком достатньою буде 

кількість до п’ятнадцяти ключових індикаторів – найбільш вагомих. До прикладу, для присвоєння науково-

педагогічному працівникові почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» пропонуємо для 

дискусії такий перелік вимог:  

- науковий або науково-педагогічний стаж не менше двадцяти років (на противагу десяти рокам 

зазначеного стажу, які вимагаються наразі);  

- науковий ступінь доктора наук (оскільки мова йде про отримання почесного звання України в 

галузі науки і техніки, то більш доцільною буде вимога щодо найвищої наукової кваліфікації претендента, 

підтвердженням якої наразі є саме науковий ступінь доктора наук, а не науковий ступінь кандидата наук чи 

ступінь доктора філософії);  

- керівництво науковою школою;  

- підготовка не менше двох докторів наук і не менше десяти кандидатів наук/докторів філософії;  

- підготовка не менше двадцяти переможців (здобувачів вищої освіти та/або молодих вчених) 

міжнародних і/або національних наукових конкурсів; 

- опублікування не менше двадцяти наукових праць у міжнародних наукових виданнях, індексованих 

у МНБД Scopus і/або Web of Science. Якщо наукові праці претендента представлені в обох МНБД, то 

рахується значення сукупного показнику за виключенням дубляжів (мається на увазі ситуація, коли одна й 

та ж наукова праця одночасно індексується в обох МНБД – тоді вона зараховується лише один раз);  

- h-індекс у МНБД Scopusабо Web of Science не менше десяти (відповідно, наявність не менше ста 

цитувань наукових праць у МНБД Scopus або Web of Science). Якщо наукові праці претендента 

представлені в обох МНБД, то обирається МНБД, де h-індекс науковця вищий;  

- опублікування не менше ста наукових статей у фахових наукових виданнях категорії «Б», 

індексованих у МНБД Google Scholar;  

- h-індекс у МНБД Google Scholar не менше двадцяти (відповідно, наявність не менше чотирьохсот 

цитувань наукових праць у МНБД Google Scholar);  

- виданняне менше десятимонографій (за умови наявності не більше трьох співавторів). Якщо 

монографія видана у країні,яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу, мовою однієї з країн зазначених об’єднань, то вона прирівнюється до двох 

монографій, виданих в Україні; 

- отримання не менше двадцяти патентів (на винахід і/або корисну модель) і/або свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру. Якщо патент чи свідоцтво про 

реєстрацію авторського права отримано науковцем закордоном – у країні, яка входить до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, то вказаний документ 

прирівнюється до двох аналогічних, отриманих в Україні; 

- нагородження найвищою відомчою відзнакою профільної установи. До прикладу, для науково-

педагогічних працівників, що працюють у закладах вищої освіти, віднесених до відання Міністерства освіти 

і науки України, такою відзнакою буде Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» [4].  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ 

МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ 

 

Статтю присвячено проблемі поліпшення психологічного мікроклімату в студентській групі, для 

чого пропонується використовувати не тільки традиційні методики психології, але й техніки сучасного 

напряму психотерапії – арт-терапії. Мистецтво у лікуванні психологічних проблем та розладів 

використовується досить давно, але чітке окреслення як галузь арт-терапія отримала нещодавно. У 

статті описано техніки малювання та використання фольги з метою візуалізації. Ключові слова: арт-

терапія, міжособистісні стосунки, психологічний мікроклімат, візуалізація. 

 

Одним із завдань кожного вчителя, викладача або класного керівника є нормалізація та поліпшення 

міжособистісних стосунків у групі, що сприяє покращенню академічній успішності студентів, полегшує 

роботу педагога, покращує психічний стан членів групи. З цією метою розроблено велику кількість методик 

та стратегій: сумісна праця, бесіди, виконання ситуативних завдань, розробка проєктів, виконання певних 

прав тощо. Тепер до цього досить великого списку можна додати й методи арт-терапії, які стали дуже 

популярними останнім часом. Саме ефективність технік арт-терапії зумовлює актуальність 

запропонованого дослідження, яке присвячено шляхам поліпшення психологічної атмосфери у 

студентській групі. 

Як зазначає А. Копитін [3], терапіямистецтвом за своєю природою радикальна. Вона пов’язана з 

розкриттям внутрішніх сил людини і дозволяє наступне: – розвивати в собі спонтанність і вдосконалювати 

увагу, пам’ять, мислення (когнітивні навички); – вивчити свій життєвий досвід з незвичайного ракурсу; – 

навчитися спілкуватися на екзотичному рівні (використовуючи образотворчі, рухові, звукові засоби); – 

самовиражатися, доставляючи задоволення собі та іншим; – розвивати цінні соціальні навички (у груповій 

роботі); – освоїти нові ролі та виявляти латентні якості особистості, а так само спостерігати, як зміни 

власної поведінки впливають на оточуючих; – підвищувати самооцінку, що веде до зміцнення особистої 

ідентичності; – розвивати навички прийняття рішень; – розслабитися, виплеснути негативні думки і 

почуття; – реалізувати свою здатність до творчості різними засобами, включаючи образотворче мистецтво. 

На думку, Л. Лебедєвої, будь-яка людина, незалежновід культурного досвіду і художніх здібностей, 

може бути учасником арт-терапевтичного процесу [3]. Центральна фігура в арттерапевтичному процесі – 

особистість, яка прагне до саморозвитку та розширення діапазону своїх можливостей. 

Використання художніх методів для лікування психологічних розладів і зміцнення психічного 

здоров’я відоме як арт-терапія. Арт-терапія – це техніка, що ґрунтується на ідеї, що творче самовираження 

може сприяти зціленню та психічному благополуччю. 

Люди покладаються на мистецтво для спілкування, самовираження та лікування протягом тисяч 

років, але окремим напрямом психотерапії арт-терапія стакла у 1940-х роки. 

Психіатри давно відзначили, що люди з психічними захворюваннями часто виражають себе в 

малюнках та інших творах мистецтва, що спонукало багатьох досліджувати використання мистецтва як 

стратегії зцілення. З того часу мистецтво стало важливою частиною терапевтичної сфери та 

використовується в деяких методах діагностування та лікування. 

Мета арт-терапії полягає в тому, щоб використовувати творчий процес, щоб допомогти людям 

дослідити самовираження та, під час виконання певної практики, знайти нові способи розуміння власної 

особистості та розвинути нові навички подолання складних ситуацій. 

Мистецтво використовується, щоб допомогти людям досліджувати емоції, розвивати самосвідомість, 

справлятися зі стресом, підвищувати самооцінку та розвивати соціальні навички. 

Техніки, які використовуються в арт-терапії, можуть включати малюнки та каракулі, малювання 

олівцями, малювання пальчиками, малювання різними видами фарб (це все відносять до ізотерапії), піскову 

терапію, глинотерапію, казкотерапію, мандалотерапію, колажування, маскотерапію, метафоричні 

асоціативні карти, драматерапію, музикотерапію. 

Коли клієнти або учасники створюють мистецтво, вони можуть аналізувати те, що вони зробили, і 

що це викликає у них почуття. Досліджуючи власне мистецтво, люди можуть шукати теми та конфлікти, які 

можуть впливати на їхні думки, емоції та поведінку. 
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Арт-терапія може бути використана для лікування широкого спектру психічних розладів. У багатьох 

випадках її можна використовувати в поєднанні з іншими методами психотерапії, такими як групова 

терапія або когнітивно-поведінкова терапія (КПТ). 

Деякі захворювання, для лікування яких можна використовувати арт-терапію, включають проблеми, 

пов’язані зі старінням, тривогу, рак, депресію, розлади харчування, емоційні труднощі, проблеми в сім’ї або 

відносинах, хвороби та фізичні\психологічні страждання, пов’язані з ними, посттравматичний стресовий 

розлад (ПТСР, психосоціальні проблеми, стрес, вживання психоактивних речовин. 

Відповідно до дослідження 2016 року, опублікованого в журналі Американської асоціації арт-терапії, 

менше години творчої діяльності може зменшити стрес і позитивно вплинути на ваше психічне здоров’я, 

незалежно від художнього досвідучи таланту. 

Хоча дослідження показують, що арт-терапія може бути корисною, деякі висновки щодо її 

ефективності неоднозначні. Дослідження часто невеликі та непереконливі, тому необхідні подальші 

дослідження, щоб з’ясувати, як і коли арт-терапія може бути найбільш корисною. 

У дослідженнях дорослих, які пережили травму, було виявлено, що арт-терапія значно зменшує 

симптоми травми та знижує рівень депресії. 

В одному огляді ефективності арт-терапії було виявлено, що ця техніка допомогла пацієнтам, які 

проходили лікування раку, покращити якість життя та полегшити різноманітні психологічні симптоми. 

Арт-терапія зменшує депресію та підвищує самооцінку у людей похилого віку, які живуть у будинках 

престарілих. 

Людям не обов’язково мати художні здібності чи особливі таланти, щоб брати участь в арт-терапії, і 

люди будь-якого віку, включаючи дітей, підлітків і дорослих, можуть скористатися нею. Деякі дослідження 

показують, що сама присутність мистецтва може відігравати певну роль у зміцненні психічного здоров’я. 

Дослідження 2017 року показало, що мистецтво, яке демонструється в лікарнях, сприяє створенню 

середовища, де пацієнти почуваються в безпеці. Це також відіграло роль у покращенні соціалізації та 

підтримці ідентичності за межами лікарні. 

Люди часто задаються питанням, чим сеанс арт-терапії відрізняється від уроку мистецтва. Якщо 

мистецьке заняття зосереджено на навчанні техніці або створенні певного готового продукту, арт-терапія 

полягає більше в тому, щоб дозволити клієнтам зосередитися на своєму внутрішньому досвіді. 

Створюючи мистецтво, люди можуть зосереджуватися на власному сприйнятті, уяві та почуттях. 

Клієнтів заохочують створювати мистецтво, яке виражає їхній внутрішній світ більше, ніж щось, що є 

вираженням зовнішнього світу. 

Заважає успішній реалізації стратегій арт-терапії думка про те, що це не для всіх. Хоча високий 

рівень креативності чи мистецьких здібностей не є обов’язковим для того, щоб арт-терапія була успішною, 

багато дорослих, які вважають, що вони не творчі чи мистецькі, можуть протистояти або скептично 

ставитися до процесу. Досить скептично до технік арт-терапії можуть ставитися й особи юнацького віку. 

Найпростішим прийомом арт-терапії є розподіл студентів на декілька малих груп, яким дається 

завдання намалювати картину (малюнок) разом (наприклад, утрьох). Потім обов’язково зробити рефлексію: 

Що викликало найбільше труднощів? Що вдалося досить легко? Чи задоволені Ви своєю роботою? Що Ви 

хотіли б змінити? 

Важливим для поліпшення міжособистісних стосунків є відсутність прихованих образ у колективі, 

бо це сприяє постійному напруженню в групі, навіть, якщо усе ніби то добре, постійно відчувається 

напруга. Для цього можна використати вправу «Міст». Міст – техніка позбавлення від образ. Міст – досить 

розповсюджений образ, який може використовуватися в різних техніках: діагностичній, корекції 

самооцінки тощо. Матеріал: кольорові олівці та аркуш розміру А4. Інструкції: уявіть собі, що Ви 

знаходитеся біля моста, що знаходиться біля нього? Який це міст? Новий чи старий? Що знаходиться 

навколо? Уявіть собі, що свої образи та негатив Ви залишаєте перед цим мостом, який відкриває Вам 

дорогу та переходити ним на інший бік. Уявіть, що або хто Вас очікує там. Там необхідно зобразити на 

папері те, що Ви побачили із заплющеними очима. 

Існує ще одна техніка роботи з образами, яка дозволяє подивитися та власне напруження як на 

конкретну річ, яка заважає нам жити, руйнує людину зсередини. Матеріал: фольга розміром А4. Інструкція: 

узяти шматок фольги чати розміром А4 та почати його жмакати, пригадуючи образи на певну людини і 

вкладаючи в цю дію усе напруження, яке виникло усередині через цю образу. Потім скатайте з цієї фольги 

кульку, зробіть її настільки плотною, наскільки вважаєте за потрібне. Потім доторкніться до цієї кульки. Це 

– Ваша образа, уявіть, якою неприємною вона є на дотик, так і образи шкодять Вашому емоційному стану. 

Наступний крок – розрівняти Вашу кульку, перетворити її знову на аркуш фольги. Будьте готові до 

того, що це не буде легким завданням, фольга може рватися, це підтверджує, що наш емоційний стан дуже 

важко відновити. Після того, як вдасться розрівняти фольгу, необхідно звернути увагу на той факт, як 
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впливають на нас образи. А тепер спробуйте перетворити цю фольгу на щось інше, приємне для Вас, під 

час цього необхідно уявляти, як Ваша образа перетворюється на щось інше, поступово залишає Вас. Після 

цього необхідно розмістити Вашу фігурку на аркуші А4, а навколо за допомогою кольорових олівців 

створити малюнки, які можуть доповнити Вашу фігурку. Рефлексія: Що Ви відчували, коли малювали фон 

для Вашої фігурки? Що Ви відчували, коли формували кульку? Які емоції вона у Вас викликала? 

Використання цієї техніки дозволяє візуалізувати власну образу та напруження, та дозволяє 

побачити, що образи, у першу чергу, шкодять нам самим, а не тим, на кого ми образилися. 

Мистецтво також може стати об’єднуючим фактором для студентів. Можна завести правила, щоб 

студенти ділилися інформацією. Наприклад, 15 хвилин класного часу відводити на те, щоб студенти могли 

поділитися інформацією про прочитані книги, про фільми, які вони подивилися, новий досвід, який вони 

отримали: відвідування музею, театру, концерту, кінотеатру, йоги тощо. Бажано робити це разом для 

отримання колективного позитивного досвіду. 

Отже, мистецтво можна використовувати у педагогіці різними шляхом: можна відвідувати різні 

мистецькі заходи, можна ставати митцем самому, при цьому розкриваючи свої проблеми, те, що приховане 

у нашій підсвідомості. Таким чином, мистецтво стає незамінним інструментом педагога чи психолога, який 

дозволяє не тільки сфокусуватися на індивідуальних проблемах членів групи, але й згуртувати її, 

поліпшити міжособистісні стосунки між студентами. 

Перспективою подальших розвідок є використання інших технік арт- терапії, наприклад, 

метафоричних карт, у роботі з поліпшення психологічного клімату в колективі. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Стаття присвячена висвітленню основних проблем реалізації інвестиційно-інноваційної політики 

регіонального розвитку в Україні. Встановлено, що рівень залучення інвестицій залежить від рівня 

політичної, екологічної та економічної стабільності в країні. Виокремлено наступні проблеми 

інвестиційно-інноваційної політики: неефективна система управління; незначний обсяг залучених 

іноземних інвестицій; відсутність регіональних програм, в яких би узгоджувалися завдання усіх суб’єктів 

інноваційної політики; недостатнє бюджетне фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності; 

практика ігнорування чинного законодавства. Ключові слова: інвестиційно-інноваційна політика, 

інноваційно-інвестиційна діяльність, регіональний розвиток, децентралізація. 

 

У зв’язку з реформою децентралізації відбулися зміни у відповідальності за розвиток економіки на 

місцях. Все частіше суб’єктами міжнародних відносин стають територіальні громади, регіони, окремі 

підприємства [9, c. 44]. 

Децентралізація в Україні має подолати : істотну залежність територій від центру; низький рівень 

інвестиційної привабливості територій; інфраструктурно, кадрово та фінансово слабкі громади; деградацію 

сільської місцевості; складну демографічну ситуацію; низьку якість надання публічних послуг; низький 

рівень довіри до влади; високий рівень корупції; низьку ефективність управлінських рішень [17]. 

Серед сучасних тенденцій інвестиційно-інноваційного регіонального розвитку України в умовах 

децентралізації важливим є зростання ролі регіону, територіальної громади, людини. Саме на задоволення 

потреб людини створюються, удосконалюються, трансформуються публічні послуги, створюються нові 

робочі місця тощо. Важливим в цьому процесі є людський потенціал. 

Внаслідок реформи децентралізації органи місцевого самоврядування отримують більше податкових 

надходжень в місцеві бюджети. Згідно з Бюджетним кодексом України місцевий бюджет міських, 

селищних, сільських територіальних громад отримує такі надходження: 60% податку на доходи фізичних 

осіб (40% податку на доходи фізичних осіб з території міста Києва зараховується до бюджету міста Києва; 
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100% податку на доходи фізичних осіб з території міста Севастополя зараховується до бюджету міста 

Севастополя); 37% рентної плати за заготовлену деревину; 45% рентної плати за воду (спеціальне її 

використання в містах Києві та Севастополі зараховується в міські бюджети цих міст); 25% рентної плати 

за користування в містах Києва чи Севастополя надрами для вибудовування корисних копалин 

загальнодержавного значення (крім нафти, газового конденсату, бурштину, природного газу); 3% рентної 

плати за користування надрами для видобування природного газу, газового конденсату, нафти за місцем 

видобутку (крім рентної плати за користування надрами в морській (економічній) зоні України та/або 

межах континентального шельфу); 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування 

бурштину, газового конденсату, природного газу, нафти), які зараховуються до бюджету за місцем 

видобутку; 30% рентної плати за користування надрами для видобування бурштину (за місцем видобутку); 

плата за використання інших природних ресурсів, які зараховуються до міських бюджетів міст Севастополя 

та Києва; державне мито (за місцем видачі документів, за місцем вчинення дій) в місцевий бюджет; 

акцизний податок за роздрібну торгівлю підакцизними товарами суб’єктами господарювання; 13,44% 

акцизного податку з пального, яке вироблене в Україні; 13,44% акцизного податку з пального, яке ввезене 

на митну територію України; 10% податку на прибуток підприємств (в бюджет міста Києва); податок на 

прибуток фінансових установ комунальної власності та підприємств; місцеві податки та збори (відповідно 

до Податкового кодексу України); плата за ліцензії (на певні види господарської діяльності) та сертифікати, 

які видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад; інші доходи [1]. 

Н. Демчишак і У. Тихонька [7] розглядають фіскальну децентралізацію як «процес, пов’язаний з 

передачею певної частини обов’язків, відповідальності та повноважень «на місця» від центральних органів 

влади та управління в державі, кінцевою метою чого є підвищення ефективності формування, розподілу та 

перерозподілу національних фінансових ресурсів. Науковці недоліками фіскальної децентралізації 

називають: 1) ускладнене управління бюджетним процесом та перерозподіл фінансових ресурсів; 

2) неузгодження місцевих потреб із макроекономічними потребами держави; 3) регіональні фіскальні 

розбіжності; 4) зменшення контролю за розподілом бюджетних коштів з боку центрального бюджету; 

5) наявність певних обмежень у вирівнюванні видаткової та дохідної частин бюджетів громад [7, c. 56]. 

Н. Демчишак та У. Тихонька проаналізували переваги та недоліки фіскальної децентралізації і 

відмітили, що цифровізація державних послуг на місцях, сприяння бізнес-ініціативам допоможе підвищити 

якість життя громадян [7, c. 52]. Науковці зазначають, що у громад існують проблеми із фінансуванням 

власних потреб із місцевих бюджетів, із фіскальною незалежністю. Тому потрібно працювати «над 

оптимізацією структури податкових надходжень до бюджетів об’єднаних територіальних громад в частині 

збільшення частки місцевих податків [7, c. 56]. 

Експерти Українського центру соціальних реформ та Українського інституту соціальних досліджень 

імені Олександра Яременка підкреслюють, що ключовою проблемою є не спроможність громад виконувати 

отримані повноваження через брак коштів в бюджеті громади, через що потребують постійної підтримки з 

державного бюджету (дотаційні громади) [6, c. 4]. Причиною неспроможності громад експерти вважають 

зарахування податку на доходи фізичних осіб (скорочено – ПДФО) за місцем реєстрації фізичної особи, а 

не за місцем її фактичного проживання, а також малу кількість підприємств на території громади, внаслідок 

чого немає податкових надходжень до місцевого бюджету [6, c. 51]. 

Відповідно до всеукраїнського соціологічного дослідження «Децентралізація та реформа місцевого 

самоврядування» (жовтень-листопад 2021 року) було виокремлено основні бар’єри покращення ситуації в 

населених пунктах (селах, селищах, містах): 1) загальна криза в Україні (47.9%), 2) відсутність інвестицій 

(37.4%), 3) відсутність чи недостатня кількість підприємств (34.4%), 4) недостатня співпраця влади і 

громади (23.1%), 5) неефективне використання коштів місцевого бюджету (22%), 6) низька спроможність 

депутатів місцевої ради (20.6%), 7) пасивність та необізнаність/непоінформованість населення (19.8%), 

8) недостатній рівень згуртованості громади (13%), 9) недостатній рівень досвіду голови громади (12.9%), 

10) низький рівень медичних послуг (12.4%), 11) зношеність інженерних мереж (водопостачання, 

водовідведення) (10.6%), 12) низька чисельність населення/скорочення населення (9.9%), 13) несприятливі 

умови для розвитку підприємництва (9.1%), 14) низька якість транспортного сполучення (9%), 

15) обмеженість чи неефективне використання ресурсів громади (людських, історичних/туристичних тощо) 

(8.5%), 16) поганий стан довкілля, охорони навколишнього середовища (забрудненість/засміченість водних 

джерел/повітря/землі тощо) (8.3%); 17) низький рівень благоустрою та облаштування території (парків, 

скверів, вулиць, зон для відпочинку тощо) (8.1%); 18) низька кваліфікація населення працездатного віку 

(7.3%), 19) низький рівень освітніх послуг (4.4%) [11]. 

Молодь – мобільна група населення, яка є рушійною силою розвитку територіальної громади. Через 

відсутність економічних перспектив молодь прагне виїхати за кордон або у великі міста. Міграція молоді 
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спричиняє кадровий голод, внаслідок чого знижуються темпи розвитку економіки. Міграція молоді – 

проблема, яку можна спробувати вирішити завдяки перевіреним практикам. Наприклад, в Івано-Франківській 

міській територіальній громаді реалізовують програму стажування молоді «Молодь і влада», щоб збільшувати 

кількість молодих прогресивних публічних службовців, громадських активістів для позитивних змін у житті 

громади. Тернопільська міська територіальна громада через програму «Муніципальне замовлення» оплачує 

навчання студентів, гарантує їм працевлаштування в бюджетних установах громади (виконавчих органах 

міської ради, комунальних підприємствах, установах, організаціях). Харківська міська територіальна громада 

запровадила житлову програму, шляхом надання пільгових строкових кредитів молодим сім’ям, одиноким 

молодим громадянам на купівлю, будівництво житла [18]. 

Отже, проблема міграції молоді є розповсюдженою по всій Україні. При вирішенні питань залучення 

інвестицій на інновації для регіонального розвитку важливим питанням є кадровий потенціал, тож 

прогресивна молодь це майбутнє держави. 

О. Гук, Л. Шендерівська, Г. Мохонько вважають інноваційно-іннвестиційний процес невпинним 

явищем, адже інвестиції впливають на економіку держави [5, c. 7]. Рівень залучення інвестицій залежить від 

рівня політичної, екологічної та економічної стабільності в країні. 

Агенції регіонального розвитку сприяють залученню інвестицій, і на своєму шляху їм трапляються 

перешкоди, а саме: недостатнє фінансування; відсутність фахівців відповідної кваліфікації; недостатнє 

нормативне регулювання; недостатня співпраця з закладами вищої освіти, науково-дослідними установами, 

громадськими організаціями, які займаються розвитком регіону; недостатня співпраця з обласними 

органами виконавчої влади; недостатнє методичне та інформаційне забезпечення; недостатня співпраця з 

органами місцевого самоврядування [16, c. 5]. 

О. Луцків виокремлює основні бар’єри ефективності реалізації регіональної інноваційної політики: 

1) неефективна система управління (на регіональному рівні); 2) відсутність попиту на інноваційну 

продукцію України; 3) занадто низьке освоєння нових технологій та нових видів продукції (яка є 

імпортозаміщуючою). Науковець вважає регіональний рівень державної влади найефективнішим при 

визначенні стратегії інноваційного розвитку конкретної території і «ключових точок зростання», і 

управлінні цим розвитком [14, c. 153]. 

О. Луцків зазначає, що основними проблемами при реалізації інноваційних програм є: малий обсяг 

залучених інвестицій (в інноваційні проєкти); відсутність регіональних програм, в яких би узгоджувалися 

завдання усіх суб’єктів інноваційної політики (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти громадянського суспільства, суб’єкти інноваційної інфраструктури, суб’єкти 

інноваційної діяльності); відсутність механізму впровадження інноваційних технологій, конструкторських 

розробок в практичну діяльність; сировинна економіка; низька конкурентоспроможність виробництва; 

застаріле устаткування; брак коштів на оновлення технологій; значний термін окупності; довготривалий 

процес упровадження [14]. 

Є. Вилгін вважає, що незадовільний регуляторний та організаційний стан економіки країни спричиняє 

труднощі при реалізації стратегії інноваційного розвитку. Це знижує ефективність залучення інвестицій на 

реалізацію програм інноваційного розвитку. Адже інноваційна політика регіону спрямована на підвищення 

рівня конкурентоспроможності та максимальне використання потенціалу регіону (виробничих потужностей та 

ресурсів). Інноваційна політика тісно пов’язана із інвестиційною політикою. Вони спрямовані на задоволення 

потреб суспільства. Існують загрози при трансфері технологій (тобто придбанні технологій за межами 

держави): 1) висока вартість (держава потребує мати інвестиційний капітал); 2) дешевші, але морально 

застарілі технології (посилюють відставання держави); 3) дороговартісне освоєння закордонних технологій на 

Україні. Науковець вважає, що потрібно: використовувати власну вітчизняну науково-технічну базу, щоб 

генерувати ідеї та розробки; налагоджувати взаємозв’язок між наукою, технологією, виробництвом та ринком. 

Адже в Україні ще не створено достатніх умов для інноваційної діяльності, для зростання попиту на інновації. 

Розвитку інноваційної діяльності заважають політико-правові, організаційні, фінансові, технологічні та інші 

перешкоди. Є. Вилгін наголошує на тому, що інновації і їхній розвиток мають гармонійно поєднуватися із 

екологічним, економічним та соціальним розвитком. А також враховувати особливості національної культури, 

історії та економічне становище країни, як це зробили такі країни, як Південна Корея, Чилі, Бразилія, 

Мексика, Ізраїль та інші [3]. 

В. Гевко визначає наступні проблеми, які заважають розвиткові інвестиційної привабливості та 

знижують інноваційний потенціал України, а саме: недосконалість нормативно-правового підґрунтя та його 

постійна змінність; декларативність в розроблених стратегіях розвитку; відсутність цілісної системи 

управління інноваційною діяльністю на рівні держави; неузгодженість інноваційних стратегій із суб’єктами 

господарювання, галузями та видами економічної діяльності на рівні регіонів; неповне вивчення умов, в 

яких мають реалізовуватися інноваційні стратегії; відсутність ефективної методології збору інформації 
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щодо організацій в сфері інновацій; відсутність достатнього фінансування інноваційної діяльності 

тощо [13, c. 138]. 

І. Валентюк та С. Рудвольга відзначають, що в інноваційній діяльності проблемними моментами є: 

недосконалість правової бази, недотримання чинного законодавства, недієздатність судової системи в 

частині захисту порушених прав [2, c. 75]. 

Інноваційну діяльність в регіоні потрібно підтримувати інвестиціями. Інвестиційно-інноваційній 

діяльності потрібно приділяти більше уваги. Необхідно працювати над створенням та реалізацією 

інвестиційно-інноваційних програм регіонального розвитку, щоб розвивати та підвищувати 

конкурентоспроможність регіону. Д. Ярова та Ж. Жигалкевич відмічають, що відсутня концептуальна 

основа для формування інноваційної політики та стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. Науковці 

підкреслюють, що немає конкретної управлінської форми, «єдиного централізованого державного органу 

підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності» [19, c. 196]. 

Д. Ярова та Ж. Жигалкевич вважають, що головними проблемними моментами в регулюванні 

інноваційно-інвестиційної діяльності є: недосконалість та розпорошеність чинного законодавства; 

недостатнє бюджетне фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності; практика ігнорування 

законодавства; призупинення державної фінансової підтримки інноваційної діяльності [19]. 

Г. Знаменський підкреслює, що законодавство є неузгодженим і містить протиріччя, які слід 

ліквідувати. Важливим питанням для науковця є забезпечення сталого розвитку інноваційної діяльності. 

Для цього потрібно використовувати нові нетрадиційні ідеї. Науковець відмічає, що в сфері інноваційної 

діяльності посилюється роль законодавства, а саме, в його реалізації на практиці. При зміні в політиці 

потрібно вносити зміни в десятки законів [11, c. 8-10]. 

Ю. Марчук виділяє три фактори, які стримують інноваційний розвиток регіону: інвестиційний, 

освітній, науково-технічний. Інвестиційний фактор стримує інноваційний розвиток через: недостатність 

фінансування, високий економічний ризик, відсутність інноваційно-інвестиційної стратегії, нерозвиненість 

системи стимулювання інвестицій в конкретні інноваційні структури. Освітній фактор стримує 

інноваційний розвиток через: дефіцит кваліфікованих кадрів, дороговартість послуг з підвищення 

кваліфікації, недосвідченість кадрів в управлінні інноваційними структурами, низький статус інноватора. 

Науково-технічний фактор стримує інноваційний розвиток через: застаріле матеріально-технічне 

обладнання, відтік наукових кадрів, повільне оновлення наукової та матеріально-технічної бази, низький 

рівень обміну інформацією, дефіцит інформації про інновації, невідпрацьованість та недоліки в механізмі 

трансферу технологій, недостатність міжнародного науково-технічного співробітництва, перешкоджання 

розвитку бізнесу [15, c. 84-85]. Ці питання враховані і поступово вирішуються за допомогою прийнятої в 

2019 році Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. 

Ю. Гринчук, Н. Коваль, М. Вихор вважають, що головною проблемою регіональної політики є 

проблема узгодження діяльності інституцій при розробці державної та регіональних стратегій розвитку, а 

також планів з їх реалізації, інвестиційних проектів та програм [4, c. 28]. 

О. Зельдіна відзначає такі стримуючі фактори інвестиційно-інноваційних процесів в Україні, а саме: 

брак власних коштів в резервах промислових підприємств; недостатність фінансування з боку держави 

(подекуди її відсутність); залишковий принцип державного фінансування наукових розробок; тривалий 

термін окупності запроваджених інновацій; високий рівень ризику для потенційних інвесторів; відсутність 

державних стимулів для інвесторів, недосконале законодавство в сфері інновацій. А також, відсутність 

сучасної системи стратегічного управління інвестиціями. Для модернізації економіки України потрібно: 

залучати інвесторів, створюючи для них привабливі умови; працювати над вдосконаленням інноваційного 

та інвестиційного законодавства, закону щодо належного захисту інтелектуальної власності; формувати 

конкурентний потенціал країни [10]. 

Відповідно до досліджень Європейської Бізнес Асоціації негативними факторами, які впливають на 

рівень інвестиційного середовища України і рівень ділової активності, а також вплинули на Індекс 

інвестиційної привабливості України (який станом на 2022 рік складає 2,17 з 5 можливих, тобто знизився на 

пів пункту в порівнянні з минулим роком) є: 

1) повномасштабна війна; 

2) корупція; 

3) слабка судова система; 

4) зниження купівельної спроможності; 

5) логістичні виклики [12]. 

На нашу думку, всі вищезазначені чинники і обумовлюють існуючі проблеми реалізації 

інвестиційно-інноваційної політики регіонального розвитку в Україні. 
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На регіональну інвестиційно-інноваційну політику впливають зовнішні та внутрішні фактори. До 

зовнішніх факторів відносимо: пріоритети, законодавство, державну інвестиційну політику та інноваційну 

політику. До внутрішніх факторів належать: потенціал та особливості регіону, мотивація, інвестиційні 

ініціативи місцевих підприємців, інноваційні ідеї. 

На перше місце виходять інновації, інвестиції, місцеві органи влади. Успіх економічний та 

підвищення якості життя населення є можливими у тому випадку, коли використовуються усі ці три 

складові. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК ЗАСОБУ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ РІЗНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 

 

Висвітлено процес застосування проєктування в системі соціальної допомоги 

населенню,охарактеризовано проєктування як універсальний вид соціальної роботи. Охарактеризовані 

умови ефективної проєктної діяльності в соціальній роботі. Надано приклади соціальних проєктів,їх 

особливості. Ключові слова: проєкт, соціальна робота ,верстви населення, проєктна діяльність, алгоритм, 

проєктована проблема. 

 

Одним з найважливіших завдань соціальної роботи є аналіз існуючих форм і методів соціальної 

роботи, розробка оптимальних методів і технологій вирішення різних соціальних та інших проблем 

стосовно різних осіб, верств і груп населення. 

Розглядаючи соціальну роботу як особливий вид діяльності, сутність соціальних технологій можна 

інтерпретувати в першу чергу як сукупність прийомів, методів і дій державних, громадських та приватних 

організацій, фахівців і активістів, спрямованих на надання допомоги людям, підтримки, захисту, особливо 
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так званим вразливим верствам і групам населення. Саме в соціальній роботі як діяльності в 

концентрованому вигляді соціальні технології постають як узагальнення накопичених і систематизованих 

теоретичних знань, досвіду, навичок і практики роботи суб’єктів соціальної діяльності. Однією з 

універсальних (застосовних для багатьох об’єктів соціальної роботи) технологій соціальної роботи можна 

назвати – проєктування. Ажде метою проєктування є перетворення об’єктивної дійсності, коли 

створюються (чи передбачається створення) об'єкти, явища, процеси, які б відповідали бажаним якостям. 

До проєктування, як правило, залучається велика кількість найбільш кваліфікованих фахівців, бо в 

цьому процесі багато що залежить від особистості проєктанта, його здатності грамотно й нестандартно 

думати. 

Об’єктами проєктування можуть бути соціальні інститути, явища, процеси. Воно може бути зв’язане 

з вдосконаленням функцій таких соціальних інститутів, як економіка, політика, освіта та ін., зі створенням 

умов для ефективної діяльності в будь-якій сфері, у тім числі трудовій [1]. 

Соціальне проєктування обслуговує всі види діяльності людини, але тільки за системного підходу 

можливе оптимальне проектування суспільних явищ і процесів. У цьому й полягає особливість соціального 

проектування, що воно охоплює всі види суспільної життєдіяльності на різних її рівнях: організація, район, 

місто, область, країна в цілому. 

Соціальне проєктування має орієнтуватися не на суб’єктивні бажання, а на знання об’єктивних 

законів соціального розвитку, на наукові методи – використання матриці ідей, входження в роль, методи 

аналогій, асоціацій, повної реорганізації тощо. 

Соціальний проєкт призначається для відображення майбутнього бажаного стану системи, що 

виникає внаслідок певних дій людей, за наявності певних фінансових, трудових, матеріальних і інших 

ресурсів, у тому числі інтелектуальних, пізнавальних, евристичних, ціннісних. 

Поетапно процес соціального проєктування може бути представлений наступним чином: 

1) вибір об’єкта соціального проектування; це може бути будь-який соціальний об’єкт – від індивіда 

до людства як складової частини ноосфери; 

2) вибір напрямку дослідження: економічний, соціологічний, юридичний, власне соціальний і т.п.; у 

дослідженнях соціальної сфери дуже важко дотримуватися певного напрямку, тому значна частина 

досліджень носить комплексний характер; 

3) підготовка і обробка інформації з проєктованої проблеми; відповідність інформації вимогам – одна 

з гарантії достовірності проєкту, а значить, ключовий момент технології соціального проєктування; 

4) вибір способу прогнозу одного з методів або сукупності методів в певній послідовності, що 

відповідає вимозі науковості дослідження; 

5) власне проєктне дослідження; 

6) обробка результатів, аналіз отриманої інформації стосовно до проблеми дослідження; 

7) визначення достовірності соціального проєктування. 

Запорука ефективності застосування проєктної діяльності в системі соціальної допомоги — 

врахування в ній тенденцій розвитку соціальних проблем і потреб, які будуть зумовлювати соціальне 

замовлення на соціальну роботу. Ця взаємодія повинна базуватися на прогнозуванні вказаних тенденцій та 

проєктуванні змісту, методів та форм навчання, адекватних прогнозованим у віддаленій перспективі 

проблемам і потребам суспільства. Безперечно, врахування цих вимог суттєво поліпшить якість підготовки 

до поставленої проблеми, а звідси – якість соціальної роботи, яка адресуватиметься громадянам. 

В цілому, загальний алгоритм соціального проєктування з метою ефективного вирішення завдань та 

задач соціальної допомоги серед населення можна представити в такий спосіб: 

1. Аналіз вихідної проблемної ситуації, пов’язаної з суспільними тенденціями, які впливають на неї, 

прогнозами розвитку соціальних процесів. 

2. Концептуалізація ідеї (формування уявлень про ефективний варіант розв’язання конторектно 

поставленої задачі). 

3. Визначення засобів реалізації інноваційної ідеї, плану її реалізації. 

4. Реалізація інноваційного підходу у процесі вирішення поставленої задачі. 

5. Аналіз результатів впровадження нового підходу щодо вирішення поста вленої задачі для 

подальшої практики вирішення подібних ситуацій, корекція можливих недоліків[4]. 

Сьогодні є багато проєктів, які ще реалізуються, і таких, що вже досягли певних успіхів. Всі проєкти 

різні за напрямками, за своїми ідеями та методами розв’язання тієї чи тієї соціальної проблеми. З останніх 

продуктивних проєктів треба відзначити, наприклад, «Ви.мова». Особливість цього проєкту в тому, щоб 

допомагати вчителям сільських шкіл у навчанні дітей англійської мови, а також проведенні тренінгів та 

вебінарів для вчителів. Ще один проєкт, який не залишив мене байдужою, має назву «Зелена коробка» – 

сортуймо разом. Він створений для сортування та перероблення сміття. За результатами цього соціального 
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проєкту в 20 регіонах України виникли контейнери для сортування. Для прикладу, всі європейські країни 

давно дотримуються правил сортування, бо на сьогодні екологія нашої планети дуже страждає від 

людських чинників.  

Соціальний проєкт «Особлива кухня» – це можливість допомогти людям з обмеженими 

можливостями. Ще він називається «Інклюзивна кухня» – місце, в якому люди з обмеженими 

можливостями навчаються готувати корисні страви, а потім можуть опанувати різноманітні 

професії,реалізувавши свої здібності. 

Висновки. Проєктування, проєктна діяльність – це атрибут сучасної цивілізації, важливий елемент 

виробничої, політичної, педагогічної, культурно-мистецької діяльності людини. Проєктування – це 

технологія (спосіб діяльності), спрямована на розробку (визначення), наукове та ресурсне обґрунтування та 

планове здійснення проєктів нововведень. Одним з його найважливіших різновидів є соціальне 

проєктування – технологія визначення варіантів планового розвитку нових соціальних процесів і явищ, 

прогнозування та програмно-цільової реалізації соціальних нововведень. Роль проєктування в системі 

соціальної роботи полягає в значущості механізмів проєктної діяльності для керування процесом 

розв’язання задач з метою надання допомоги різним верствам населення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасній світовій економіці ставлення до особи, організації, території стає важливою умовою 

стабільної позиції організації на ринку та одним з основних факторів розвитку територій. В цих умовах 

одним із головних способів привертання уваги споживача до об’єктує створення позитивного іміджу та 

розвиток його бренду. Ключові слова: імідж, ефективність, підприємство, фахівець. 

 

У пострадянських країнах термін «імідж» з'явився в 90-х роках XX ст. у політичній сфері як «імідж 

політика». Сьогодні застосування терміну «імідж» поширилося на різноманітні сфери життєдіяльності 

суспільства та є неодмінною умовою й одним із найважливіших чинників успіху функціонування будь-якої 

організації, фірми, компанії, особи. В сучасній літературі поняття «імідж» має багато різних визначень. 

Так, фахівець із розробки комунікативних технологій А. Б. Звіринцев під іміджем розуміє «відносно 

стійке уявлення про будь-який об'єкт». Соціолог В. М. Шепель визначає імідж як ореол, створений 

«засобами масової інформації, соціальною групою або власними зусиллями особистості з метою 

привернення до себе уваги». Маркетолог Ф. Котлер визначає імідж як «сприйняття компанії чи її товарів 

суспільством». 

Під іміджем організації можна розуміти визначене відображення в індивідуальній чи масовій 

свідомості не тільки певних характеристик об'єкта або явища, а й зовнішніх атрибутів, таких як бренд, 

товарна марка, логотип, стиль ділової етики [1]. 

Як показує досвід, діяльність як окремих людей, так і організацій у будь-якій сфері життєдіяльності 

суспільства оцінюється споживачами їхньої продукції чи наданих ними послуг, тому імідж має надзвичайно 

важливе практичне значення. Відповідно створення позитивного і привабливого іміджу окремої особи чи 

організації дає їм можливість зайняти лідируюче місце у світі бізнесу. 

Імідж фірми – обличчя організації, спеціально створений образ компанії на ринку товарів і послуг. 

Імідж фірми відображає її комерційну політику: орієнтацію роботи на певні запити певного класу 

споживачів. Створення іміджу – результат великої роботи професіоналів у галузі маркетингу, дизайну, 

психології, лінгвістики і реклами, РR-фахівців. 

https://www.culturepartnership.eu/en/article/10-successful-ce-projects
https://minfin.com.ua/
https://forum.o2.ua/ua/news/33
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Ретельно продуманий імідж компанії формує позитивний образ у споживачів, який стає 

привабливим, наділеним особливим характером. Його основні графічні засоби індивідуалізації дають 

можливість позиціонувати компанію на ринку, знайти свого споживача або клієнта. 

Створення іміджу – питання стратегічного планування діяльності компанії. Привабливий імідж 

фірми може працювати довгі роки і підтримувати підприємство за складних обставин. Тому при 

формуванні іміджу слід спиратися, в основному, на ті поняття і матеріальні об'єкти, які асоціюються в 

споживачів із довготривалими цінностями життя [4]. 

Завдання іміджу: 

- підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю свідчить про увагу фірми не 

тільки до питань виробництва; 

- підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування товару; 

- полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що фірмі зі сформованим іміджем 

вивести товар на ринок легше; 

- підвищення конкурентоспроможності фірми, тому що в умовах рівного товару конкуренція 

ведеться на рівні іміджів фірм [4]. 

Працюючи на успіх свого підприємства за кордоном чи на внутрішньому ринку, передусім варто 

поміркувати над питанням: який імідж вашої країни, галузі економіки, вашого окремого підприємства чи 

організації. Тому що імідж – це ваша точка відліку економічного процвітання. 

Головні елементи іміджу підприємства: якість, реклама, внутрішній імідж компанії, зовнішній імідж 

компанії, уявлення про підприємство, культура обслуговування, наявність стандартів виробництва та 

обслуговування, культура оформлення офісу та його територіальне місцезнаходження, - образ підприємства 

щодо менеджменту та впровадження ноу хау, образ співробітників та їхньої кваліфікації тощо [2]. 

Зовнішній імідж підприємства  це сприйняття підприємства суспільством, засобами масової 

інформації, споживачами. Складовими зовнішнього іміджу є продукт і його якість, усе, що супроводжує 

продукт на ринку, – реклама, спосіб пропонування, зовнішній вигляд персоналу та об'єктів підприємства. 

Якість продукту є найважливішим елементом ділової репутації, оскільки доведено, що жодна, навіть 

надзвичайно ефективна реклама не врятує товар низької якості. 

Внутрішній імідж підприємства створюють відносини персоналу і керівництва, їх загальне 

спрямування, атмосфера. У дещо ширшому розумінні – це і фінансове планування, і кадрова політика 

підприємства, і орієнтація, і тренінги співробітників тощо. Формуванню внутрішнього іміджу сприяють 

такі цілеспрямовані програми, як підвищення кваліфікації, спеціалізоване навчання персоналу, програми 

заохочення співробітників. 

Усі складові іміджу спрямовані на досягнення трьох основних цілей:  

- досягнення високого рівня компетентності та ефективності в роботі з клієнтами підприємства;  

- створення і підтримка такого позитивного іміджу, який, безумовно, змушує споживачів довіряти 

підприємству;  

- встановлення емоційного зв'язку з покупцем і суспільством. 

Розглянемо у таблиці характеристику елементів іміджу та контактних груп, що його оцінюють. 

 

Таблиця 1 

Характеристика елементів іміджу та контактні групи, що здійснюють його оцінку 
Елемент іміджу Основні характеристики Оцінювачі 

Зовнішній імідж 

Імідж товару Технологічна якість, споживчі характеристики, ціна, додаткові послуги. Споживачі. 

Бізнес-імідж 
Економічні показники діяльності, інноваційність технологій і ступінь їхнього освоєння 

та надійність співпраці. 

Постачальники, інвестори,  

державні органи, інші економічні 

контрагенти. 

Візуальний імідж 
Інтер’єр та екстер’єр приміщення, офісу, торгових та демонстраційних залів, елементи 

фірмового стилю. 
Споживачі. 

Соціально-екологічний 

імідж 

Участь підприємства у соціальних програмах, меценатство, інформаційна відкритість, 

дотримання екологічних стандартів виробництва, уявлення громадськості про місію. 

Громадськість, державні 

інституції. 

Імідж споживача 
Престижність підприємства, перспективність співпраці, наявність серед споживачів 

крупних престижних підприємств. 
Споживачі. 

Імідж керівника 
Особливості вербальної та невербальної поведінки, соціально-демографічні 

характеристики, професійні навики та параметри неосновної діяльності. 
Споживачі, персонал, партнери. 

Внутрішній імідж 

 

Імідж керівника 

Особливості вербальної та невербальної поведінки, соціально-демографічні 

характеристики, професійні навики та параметри неосновної діяльності. 
Споживачі, персонал, партнери. 

Імідж персоналу Компетентність, культура та соціально-демографічний профіль. Споживачі, партнери. 

Організаційна культура 

та соціально-

психологічний клімат 

Організаційна культура: рівень соціальної адаптації, рівень відносин, рівень мотивації. 

Соціально-психологічний клімат: соціально-демографічні характеристики, система 

ціннісних орієнтацій та соціальних установок членів колективу, фізичний мікроклімат. 

Персонал. 
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Імідж – не те, що робить організація, а те, що думають інші з приводу її діяльності. Тому донести до 

громадськості сенс діяльності організації, регулювати взаємодію, гармонізувати його – важлива складова в 

проблемі ідентифікації іміджу.  

Отже, позитивний імідж для компанії дає можливість для додаткових інвестицій, полегшує доступ до 

ринку зовнішнього капіталу, зменшує плинність кадрів, що піднімає рівень кваліфікації співробітників, 

збільшує ефективність реклами з подальшою можливістю зменшення фінансування витрат, підвищує 

економічну і фінансову ефективність компанії, забезпечує здатність виходити нановий рівень 

конкурентоспроможності на ринку та зайняти провідні позиції та є гарантом перед її партнерами. 
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ 

 

Стаття присвяченателевізійній рекламі як одній із форм соціальної комунікації. Проаналізовано 

сутнісну характеристику телевізійної реклами. Досліджено ефективність телереклами. Ключові слова: 

реклама, аудіо-візуальна реклама, телевізійна реклама, соціальні комунікації. 

 

Реклама сьогодні виступає, в тому числі, і однією із форм комунікації сучасного суспільства. 

Реклама неможлива без опосередкованих форм спілкування та спеціальних засобів зв’язку. Цим 

інструментом можуть виступати ЗМІ, які відіграють помітну роль у суспільстві. Сучасна реклама 

пройшла довгий шлях з початку свого існування. Одним із видів реклами є аудіо-візуальна реклама.  

Це, в тому числі і телевізійна реклама. Вона є ефективною як за каналами доступу до аудиторії, так 

і за масовістю охоплення.  

Телебачення є популярним серед ЗМІ, також за його допомоги можна домогтися різного роду 

психологічних спеціальних ефектів при сприйнятті повідомлення. Дуже важливим є і час передачі. 

Наприклад, в ході виборчих компаній проводиться жеребкування серед кандидатів, аби зберегти принцип 

рівності. Існує певна залежність рівня довіри до рекламного повідомлення і довіри до каналу. Тому 

завжди існує проблема розміщення рекламного ролика на каналі з найбільшою довірою.  

Реклама як вид соціальної комунікації має свій відповідний комунікативний вплив. Імідж особи чи 

компанії постійно відтворює сам суб’єкт і ті засоби комунікації, що можуть бути дієвими. Специфічною 

сутнісною ознакою іміджу є його здатність передавати стислу основну інформацію про об’єкт 

рекламування, яка відповідає очікуванням її сприймача.  

Реклама буває різна, і сьогодні вона стосується майже всіх сфер нашого життя. Ймовірно, жоден 

вид мистецтва ніколи не був таким проникливим, входячи у світ людей усіх нації, рас, вік, стать і рід 

занять. Студенти читають підручники, підлітки збирають журнали, художники купують альбоми, 

домогосподарки дивляться серіали, діти дивляться мультфільми – і всі вони зустрічаються з рекламою. 

Реклама стала розповсюдженою в сьогоденні [1, с. 10-11]. 

Телевізійну рекламу відносять до аудіо-візуальної, або можемо зустріти, відео реклами. 

Відеорекламою називають вид реклами, що створений за рахунок використання відео-технологій. 

Основою відеореклами є демонстрація зорових образів. Вважається, що такий вид реклами є одним із 

найефективніших способів просування товарів та послуг. В даному випадку йдеться про те, що в момент 

перегляду глядач опиняється під впливом реклами одразу з декількох сторін. У рекламі є зображення, або 

як його ще називають, - візуальний ряд. Інша складова відеореклами – це звук для створення емоційного 

фону для аудиторії. 

https://pidru4niki.com/16520205/menedzhment/imidzh_organizatsiyi_yogo_harakteristika_vzayemozvyazok_kulturoyu
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У шістдесяті роки минулого століття в життя людей активно включається телебачення. Для 

розповсюдження реклами можна використовувати різні способи, у тому числі і телебачення. Спочатку 

воно використовувалося не так широко. Рекламний текст просто читався за кадром, а на екрані 

демонструвалася випробувальна таблиця, що служила для налаштування телевізора. Сьогодні 

телереклама значно змінилась. 

Вплив реклами можливийбув ще під час безпосереднього контакту або за допомогою листівок, 

плакатів або сувенірної продукції, створюваної за безпосереднього контролю з боку замовника або через 

підконтрольну пресу, пізніше, з настанням епохи телебачення, ситуація докорінно змінилася.  

Телебачення стало упевненим посередником між рекламодавцем і споживачем. Рекламодавець 

створює повідомлення для використання на телебаченні, яке у свою чергу транслює його споживачеві. 

Природно, первинне повідомлення при цьому спотворюється з багатьох причин, починаючи з 

технічних (світло, звук, задній фон, кут зйомки), закінчуючи коментарями, смисловим контекстом 

передачі, передуючими і подальшими повідомленнями.  

Такого роду посередництво телебачення значно видозмінило вимоги до товару чи послуг, а також 

вплинуло на трансформацію установок споживача до рекламного процесу в цілому.  

Телебачення створює таке могутнє інформаційне поле, яке стає базою для формування і  зміни 

оцінок і вибору споживача. 

Завдяки телебаченню успішні компанії вимушені були прийняти новий стиль риторики і лідерства 

на ринку.  

Головними складовими успіху в кампанії з використанням телебачення стали зовнішній вигляд, 

стиль, імідж, особиста репутація компанії. 

Реклама зазвичай ділить певне місце з новинними передачами при передачі основного 

повідомлення рекламодавця. Але на відміну від новин, реклама передає повідомлення без фільтрів.  

Телевізійна реклама значно потіснила рекламу в газетах, перш за все за рахунок динаміки 

візуального образу, який не тільки має колір і об’єм, але і знаходиться в русі, що дозволяє увазі довше 

фіксуватися на об’єкті. 

Телевізійна реклама може бути урегульована державою. Так, часті виступи політиків на 

телебаченні, в тому числі в якості ведучих політичних програм, стали причиною стурбованості 

Національної ради з питань теле- і радіомовлення, яка заявила про необхідність введення відповідного 

обмеження для українських політиків. Національна рада зазначає, що таким чином порушуються 

законодавчі норми, що стосуються поширення передвиборної агітації та політичної реклами. На думку 

Національної ради, «це явище сьогодні набуло великого розмаху – воно нівелює журналістику, відкидає 

ЗМІ України за рамки журналістських стандартів, якими керується медійна професія, і робить ефір 

місцем зведення політичних рахунків і пропагандистської боротьби» [2]. 

Таким чином, існує комунікація споживача і рекламодавця. Телебачення стало впевненим 

посередником між споживачем і рекламодавцем. 

Ціни на телерекламу варіюють не лише залежно від часу дня чи преференцій замовника, а й від 

ринку. Зона домінуючого впливу – головне поняття для меж ринку телебачення. Це зона найбільшого 

охоплення аудиторії з джерела мовлення. 

Дані свідчать, що, наприклад, політики витрачають значні кошти на політичну рекламу на 

телебаченні. Та слід пам’ятати, що обирати наосліп, відмовлятись в активній участі у політичному житті 

суспільства і держави, залишатись до наступних виборів без голосу і йти за течією, як показав досвід , 

може призвести до встановлення де-факто, тоталітарного режиму з бажанням заволодіти світом, який 

тебе ненавидить. Обирати слід виважено і відповідально [3, с. 20-21].  

Реклама, в тому числі телевізійна, не досліджується лише в рамках однієї дисципліни, 

міждисциплінарний підхід дозволяє розгледіти кожну складову …реклами, її наповнення, розібрати 

шляхи доступу її до кожного куточку життя суспільства чи окремих його членів  [4, с. 132-134]. 

Якщо аналізувати всі види реклами, то телевізійна реклама залишається однією із дієвих. Важно 

недооцінити вплив телевізійної реклами на споживача, так як вона поєднує в собі візуалізацію та 

звернення до тексту. Зображення має більший вплив, який може бути і не усвідомленим для цільової 

аудиторії. В літературі називають більше чверті телевізійної реклами серед усіх видів, що не дозволяє 

відкинути її застосування. 

Скажімо, розповсюдження в сучасних умовах життя суспільства телевізійної соціальної реклами, 

мета якої – привернення уваги до проблеми, вплив на погляди, на законодавство або на зміну поведінки, 
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…вплив на громадськість, …один з інструментів сприяння позитивним змінам і розвитку в 

життєдіяльності окремих людей, суспільстві, державі, міжнародній спільноті  [5, с. 7-8]. 

Дослідження телереклами може бути застосоване в теорії та практиці рекламного процесу в 

Україні за його очевидної користі для держави, суспільства, людини.  
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ 

 

Стаття призначенанетрадиційній формі організації освітнього процесу у ліцеях, а саме кейс-

технологій. Кейс-технологія як навчальний метод використовується для того, щоб задіяти комунікативні 

та творчі здібності учнів, навчити їх здобувати знання та сформувати компетентності. Використання 

кейс-методу відкриває широкий простір, для творчості, самостійності, розвиває практично мислення, 

уміння аналізувати інформацію, формулювати і розв’язувати проблеми, а також формує життєві 

компетентності.Ключові слова: організація освітнього процесу, ліцей, нетрадиційні уроки, кейз-метод. 

 

Успішна реалізація навчальних програм, пропонованих для обдарованих учнів, вимагає широкого 

кваліфікованого добору та використання доцільних форм навчання. 

У закладах освіти для обдарованих учнів форми навчання диференціюються, змінюються, 

уточняються та розширюються залежно від мети їх використання, змісту навчання, досвіду учителя тощо. 

Форма навчання як дидактична категорія вказує на зовнішню сторону організації навчального 

процесу, що пов’язана з кількістю учнів, часом і місцем навчання, а також порядком його здійснення. 

Інноваційні процеси, що відбуваються на сучасному етапі в освіті, спонукають до виникнення нових 

підходів в організації і проведенні уроку, де особлива увага приділяється застосуванню нетрадиційних 

уроків у старших класах. 

Серед основних форм організації освітнього процесу для обдарованих учнів, які частіше 

використовуються у практиці ліцеїв, залишається урок, що набуває різних типів і передбачає досягнення 

різних результатів: формування компетентностей, їх розвитку; перевірка та оцінювання навчальних 

досягнень; перевірка рівня досягнення дослідницьких компетентностей; корекція ключових або предметних 

компетентностей, комбінований урок [4]. 

Нетрадиційні форми організації освітнього процесу, що часто використовуються учителями у ліцеях, 

– це екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, квести, інтерактивні уроки, урок 

– дискусійна група, інтегровані уроки, проблемні уроки, відеоуроки тощо [4]. 

Практика використання форми організації різнопланової дослідницької діяльності обдарованих 

учнів, до якої зокрема можна зарахувати розв’язання проблемних задач, підвищує мотивацію до навчання. 

Основне завдання сучасної освіти – формування активної, творчої особистості, здатної без допомоги 

оточуючих, вирішувати різноманітні завдання. Отже, існує необхідність у зміні підходу до навчання. У 

зв'язку з цимзіткнулись з проблемою – як, розв’язуючи завдання непов'язані з практичним використанням, 

підготувати дітей до життя, розвинути в них критичне мислення та допомогти їм бути успішним у вибраних 

сферах діяльності? Проблема в тому, що навіть ті учні, які успішно справляються зпрограмою, у яких не 

виникає питань при розв'язанні шаблонних, стандартних задач, задач підвищеної складності губляться, 

коли опиняються в нестандартній навчальній ситуації. 

Кейс-технологія як навчальний метод використовується для того, щоб задіяти комунікативні та 

творчі здібності учнів, навчити їх здобувати знання та сформувати компетентності. Нас зацікавив 

http://patrioty.org.ua/blogs/niveliuie-zhurnalistyku-u-natsradi-hotuiut-seriozne-obmezhennia-dlia-media-211303.html
http://patrioty.org.ua/blogs/niveliuie-zhurnalistyku-u-natsradi-hotuiut-seriozne-obmezhennia-dlia-media-211303.html
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компетентністний підхід в навчанні, у вигляді кейс-технології, що дозволяє наповнити уроки математики 

знаннями, вміннями та навичками, пов'язаними з особистим досвідом та потребами учня для того, щоб він 

міг діяти у конкретній життєвій ситуації. В основі компетентністного підходу лежить формування 

ключових компетенцій, що застосовуються у різноманітних життєвих ситуаціях [3]. 

Для реалізації компетентнісного підходу в навчанні під час уроків математики можна застосовувати 

такі педагогічні технології: проектна діяльність, ігрові технологи, інформаційно-комунікаційні технології. І 

тут навчання набуває діяльністного характеру, акцепт тут робиться па «навчання через практику», 

продуктивну роботу у малих групах, використання міжпредметних зв'язків, розвиток самостійності [2]. 

Система роботи вчителя математики за сучасних умов спрямована на розвиток учнів: їх світогляду, 

креативних здібностей, пізнавальної активності. Навчання для всіх мас бути, цікавим.  

Одною з дієвих методик є застосування кейс технологій на уроках математики. «Саse method» – це 

спосіб конкретних ситуацій, тобто, техніка навчання, що використовує опис реальних економічних, 

соціальних і а інших ситуацій. Учні повинні вникнути в корінь проблеми, знайти можливі шляхи 

вирішення, провести аналіз і вибрати найбільш оптимальне рішення. У основі технології лежить імітаційне 

моделювання. Активність навчання реалізується за допомогою залучення учня до вирішення «реальних» 

проблем. Цінність кейс-технології полягає в тому, що вона одночасно відображає не тільки практичну 

проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми. У 

кейс-технології не даються конкретні відповіді, їх необхідно знаходити самостійно. Це дозволяє учневі, 

спираючись на власний досвід, формулювати висновки, застосовувати на практиці одержані знання, 

пред’являти власний (або груповий) погляд на проблему. В кейсі проблема представлена в неявному, 

схованому вигляді, як правило, вона не має однозначного вирішення. 

Метод кейс-технології розвиває такі навички:аналітичні навички, практичні навички, творчі навички, 

комунікативні навички, соціальні навички, навички самоаналізу [1]. 

Ключові питання викладача при аналізі ситуації: «Що ви зробили?», «Які аспекти дії ви вважаєте 

правильними?», «Що можна було зробити краще?», «Як ви можете вирішити цю проблему?», «Що ми 

могли б зробити?», «У чому проблема?», «Які можливі шляхи підходу до проблеми?», «Що може статися і 

до чого може привести, якщо ...?». У процесі обговорення зав'язується дискусія, й у суперечці народжується 

істина. Технологія кейс-стаді робить основний акцент на самостійне мислення, здатність доносити свої 

думки до аудиторії та конструктивно відповідати на критику своїх опонентів. 

Кейс-метод дає можливість оптимально поєднувати теорію та практику, розвивати навички роботи з 

різноманітними джерелами інформації [5]. 

Учні не отримують готових знань, а вчаться їх здобувати самостійно, прийняті рішення в життєвій 

ситуації швидше запам'ятовуються, ніж заучування правил. По-друге, процес вирішення проблеми, 

викладеної в кейсі – це творчий процес пізнання, який має на увазі колективний характер пізнавальної 

діяльності. Отже, учні навчаються дотримуватися правил спілкування: працювати у групах, слухати 

співрозмовників, аргументувати свою думку, побудувавши логічні схеми вирішення проблеми, має 

неоднозначне рішення. 

На уроці учні не нудьгуватимуть, а думатимуть, аналізуватимуть, розвиватимуть навички ведення 

дискусії. І нарешті, навіть учні, що слабо встигають, зможуть брати участь в обговоренні питань, оскільки 

немає однозначних відповідей, які треба вивчити. Вони самі зможуть запропонувати відповіді. У житті 

учням знадобиться вміння логічно мислити, формулювати питання, аргументувати відповідь, робити власні 

висновки, відстоювати свою думку. 

Застосування кейс-методу дозволяє сформувати високу мотивацію до навчання. Він призначений для 

розвитку у школярів умінь самостійно приймати рішення та знаходити правильні та оригінальні відповіді 

на проблемні питання. 

Таким чином, ґрунтуючись на всьому вищевикладеному, можна зробити висновок про те, що 

застосування кейс-технологій є одним із затребуваних на сьогодні методів навчання учнів. 

Кейс метод дозволяє демонструвати академічну теорію з погляду реальних подій. Він дозволяє 

зацікавити учнів у вивченні предмета, сприяє активному засвоєнню знань та навичок збору, обробки та 

аналізу інформації, що характеризує різні ситуації. Хороший кейс, як правило, вчить шукати нетривіальні 

підходи, оскільки не має єдиного правильного рішення. 

Кейс-технології є результативними в поданні нової інформації бо діти не програмують себе на «треба 

вивчити», а вчаться, бо це цікаво і практично. Використання кейс технологій у викладанні математики 

сприяє тому, що досягаються такі результати: 

- учні через практичний кейс отримують знання, вміння та навички, які вдало будуть застосовувати у 

практичній діяльності в майбутньому, 

- учні освоюють комунікативний, аналітичний, проектний, творчий тип діяльності; 
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- учні набувають математичних знань, умінь і навичок різного рівняскладності: від мінімального, що 

відповідає обов'язковим результатам навчання, до поглиблених; 

- здобувається навичка роботи з довідковою літературою, аналізуються отримані результати; 

- використання на основі доказів підходів для прийняття рішень; 

- розуміння не лише частин системи, а й того, як вони взаємодіють -тобто вироблення навичок 

системного мислення, що мають вирішальне значення для вирішення складних проблем реального світу. 

Кожен учитель може знайти різноманітні сюжети для «кейсів» і наповнитиїх необхідним змістом – 

використання цього методу відразу принесе відчутні плоди: по-перше, на уроці, що проводиться за такою 

технологією, не буває байдужих і практично неможливо «відсидітися» осторонь, по-друге; кожен учень, 

відчувши брак знань на тему «кейсу», зробить для себе висновок, що ці знання не абстрактні, а необхідні 

для застосування на практиці, отже, потрібно підійти до цього серйозно,якщо нехочеш потім у житті 

відчувати труднощі. 

Також переваги даної технології полягає в наявності логічної структури, чіткої послідовності кроків і 

дій, повторюваності, відтворюваності, націленості на отримання конкретного освітнього результату, а 

також дана технологія сприяє ранній профорієнтації учнів. 

Використання кейс-методу відкриває широкий простір, для творчості, самостійності, розвиває 

практично мислення, уміння аналізувати інформацію, формулювати і розв’язувати проблеми, а також 

формує життєві компетентності. 
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ФЕНОМЕН ПОЛЯ У ЛІНГВІСТИЦІ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 

ІМПЛІЦИТНИХ СКЛАДОВИХ МОВИ 

 

Стаття присвячена розгляду категорії «поле» у сучасній лінгвістиці. Проаналізовано такі різновиди 

«мовних» полів, як семантичне та функціонально семантичне поле. Запропоновано гіпотезу про 

можливість і необхідність використання поняття поле у дослідженнях позасвідомих складових мовних 

феноменів. Ключові слова. Лінгвістика, природна мова, семантичне поле, функціонально-семантичне поле, 

образно-семантичне поле. 

 

На протязі останнього століття лінгвістичний аспект пізнавальної діяльності займав значне місце у 

гносеологічних дослідженнях взагалі і, зокрема, у епістемологічних штудіях. Особливе й специфічне 

значення мови для наукового пізнання виявили ще представники неопозитивізму, лінгвістичної та 

аналітичної філософії першої половини ХХ століття. Наприкінці того ж століття було остаточно доведено, 

що вплив природної мови, якою користується будь-який вчений, на процес і результати наукового 

дослідження неможливо ігнорувати або відкинути. Тому й зараз ця проблематика залишається актуальною, 

а питання ролі природної мови у науковому пізнанні продовжує привертати увагу дослідників. 

Огляд джерел. В лінгвістиці розроблено багато ефективних наукових інструментів для дослідження 

феномену мови. Однією з таких дуже поширених в останній час категорій стало поняття «поле». Воно 

використовується для вивчення структури і функціонування найрізноманітніших, досить складних і 

багаторівневих феноменів мовного буття. Взагалі, можна сказати, що метафора поля виявилася досить 

зручною як для вивчення феноменів об’єктивної реальності (електромагнітне та інші поля у фізиці), так і в 

розробках гуманітарних проблем, зокрема, й лінгвістичних. Однак у лінгвістиці це поняття – не лише 

красива метафора, але й зручна та ефективна модель, яка використовується для вивчення 

найрізноманітніших типів складних мовних феноменів. До списку таких різновидів полів можна віднести, в 

першу чергу, семантичне (смислове) поле, а також поняття, яке порівняно недавно з’явилося у лінгвістиці – 

функціональне або функціонально-семантичне поле, характеристики якого спираються на функціональну 

парадигму у сучасній лінгвістиці [1]. Деякі дослідники розглядають функціонально-семантичне поле як 
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спосіб дескрипції мови взагалі, інші використовують це поняття у більш вузькому сенсі – як поле 

темпоральності [2], поле означеності у певній мові або як поле причинності (при цьому у конкретних мовах 

подібні поля значно відрізняються) [3]. 

Всі ці різновиди лінгвістичних «полів» своїм початком мають категорію семантичного поля, тобто всі 

вони, так чи інакше, складаються зі слів – понять, семем, словосполучень тощо. Але у природній мові існує 

також важливий, хоча і малопомітний (і тому малодосліджений) пласт мовних елементів, які мають 

імпліцитну природу і неявну, позапонятійну форму і сутність. Зрозуміло, що дослідження подібних феноменів 

вкрай складне і знаходиться лише на початковому етапі, та ми вважаємо, що категорія «поля» може бути 

плідною і для дослідження подібних мовних елементів. Ці міркування й визначили мету нашої роботи – 

розглянути (проаналізувати) можливість використання категорії поля для аналізу особливостей структури і 

функціонування позасвідомого імпліцитного фрагмента цілісної лінгвістичної конструкції, а також розробку, 

за можливості, нової термінології, необхідної й корисної для дослідження подібних феноменів. 

Основний матеріал. Мова презентує собою живий багатогранний об’єкт, що має властивість 

постійно змінюватись, удосконалюватись, об’єкт, який можна вивчати з різних поглядів, зокрема, у різних 

функціональних, темпоральних напрямах. Як відомо, у пізнавальній діяльності людини значне місце займає 

важливий лінгвістичний феномен – семантичне поле, компоненти якого – семеми – приймають активну 

участь у будь-якій когнітивній дії, вони забезпечують змістовність та ефективність пізнавальних дій. 

Взагалі, як вже було сказано, дослідження мовних явищ на основі польового принципу досить поширене у 

сучасній лінгвістиці, але, з іншого боку, вчені звертають увагу на те, що поняття «поле» використовується 

стосовно різних за своєю сутністю явищ, природа яких вочевидь різниться, багато з цих феноменів 

донедавна трактувалися як загальні категорії або окремі цілісні системи. 

Звертає на себе увагу той факт, що і досі не сформовано єдину загальну теорію поля у лінгвістиці. У 

мовознавстві поняття «поле» опрацьовувалось такими відомими мовознавцями, як О. В. Бондарко, 

Ю. С. Маслов, В. М. Павлов, Л. Деже, В. Г. Адмоні, О. В. Гулига, К. Й. Шендельс, М. М. Гухман, 

Г. С. Щур, І. І. Мєщанінов та інші. В результаті у сучасних лінгвістичних виданнях поле дефінують як 

сукупність мовних, в основному, лексичних, одиниць, які, по-перше, об’єднані спільністю змісту, а також, 

іноді, й спільністю формальних показників; по-друге, вони відображають поняттєву, предметну і 

функціональну подібність явищ, що позначуються. В деяких роботах поле позначається як певна 

функціонально-інваріантна група, якій властива наявність конкретної, визначеної узагальнювальної 

(інваріантної) ознаки та певної комунікативної або структурної функції [3, с. 49]. Поля або угрупування, які 

виділяються на ґрунті цих ознак, презентують собою системні формування з характерними для будь-якої 

системи зв’язками та відношеннями, і водночас із притаманними лише їм власними специфічними рисами. 

Поле може поєднувати у своєму складі різнорідні мовні засоби, які належать до різних граматичних 

класів або рівнів мови. Також, як і будь-яке системно-структурне об’єднання, поле має певну конфігурацію 

– ядро / периферія, для якої характерна максимальна концентрація так званих полеформувальних ознак у 

центрі й неповний набір цих ознак при можливому послаблені їх інтенсивності на периферії. Останніми 

роками простежується тенденція розглядати поле як міжярусне явище. Такі дослідження спрямовані на 

вивчення взаємодії різних рівнів мови (граматики, лексики, синтаксису, фонетики). Саме цей принцип 

закладений в основу концепції функціонально-семантичного поля, теорія якого стала результатом 

інтенсивного розвитку саме функціонального напрямку у дослідженнях мови останніх років. 

У зв’язку з цим необхідно підкреслити, що подібні теоретичні розробки, як правило, базуються на 

традиційному структуралістському підході, який було запропоновано свого часу ще Ф. Соссюром. Неявне 

домінування структуралістської концепції в лінгвістиці обумовлено значними перевагами, які вона 

забезпечує досліднику. В першу чергу це можливість максимальної формалізації феномена, який ми 

досліджуємо, оскільки структуру, як правило, можна чітко визначити і обмежити, що забезпечує 

конкретність і предметність її дослідження. 

Отже, семеми – це «цеглинки» у міркуванні. Однак існує також й інший «бік» мови, яка принципово 

відрізняється від структурного, – змістовна складова, яку майже неможливо чітко позначити, а тому й 

складно формалізувати. Вона плинна, відносна й мінлива, тому її аналізом займаються, скоріше, такі 

описові сфери гуманітаристики, як філологія або мистецтвознавство. Адже загальний контур мисленевої 

«будівлі», контекст або підтекст висловлювання чи міркування формується і забезпечується завдяки іншим 

когнітивним компонентам, які, взагалі-то, не мають вербального оформлення і не можуть, навіть при 

необхідності, бути повністю усвідомленими. У лінгвістиці такий компонент мовного спілкування отримав 

назву «фонового знання», та ми вважаємо, що цей тип знання – лише частковий «представник» більш 

загального й досить специфічного когнітивного феномену, який виконує функції, подібні до функцій 

семантичного поля, але функціонує виключно на досвідомому рівні, забезпечуючи, так би мовити, 
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підсвідоме підґрунтя думки, змістовний фундамент, який передує понятійно-вербальному оформленню 

думки, але є необхідною і принциповою його передумовою. 

Подібні дослідження вимагають розробки специфічного понятійного апарату, який поки що 

відсутній у науці. У зв’язку з цим ми, зокрема, пропонуємо звернутися до поняття смислу, яке завжди 

використовувалося, як мінімум, у двох принципово різних інтерпретаціях. Перш за все, смисл – це 

компонент семантичного поля, тобто понятійно оформлений елемент семеми або і окрема семема. Однак і у 

повсякденному мовленні, і під час лінгвістичного аналізу використовується й інше розуміння цього терміна 

– смисл як контекст, підтекст висловлювання, як фонова, неявна інформація, яка супроводжує і оточує 

понятійно формалізований текст. Такий позапонятійний, імпліцитний характер суттєво ускладнює 

дослідження даного феномену, хоча він досить давно привернув увагу лінгвістів та отримав, зокрема, своє 

«втілення» у понятті «фонове знання». Ми вважаємо перспективним використання саме такого розуміння 

терміна смисл у дослідженнях, які спрямовано на аналіз неявної, імпліцитної складової мови, яка присутня 

у будь-якому мовному висловлюванні або мисленевій конструкції. 

Спираючись на ці міркування, ми можемо запропонувати робочий термін «образно-семантичне 

поле» для дослідження усього класу подібних неявних компонентів мови і пізнання. Інформація, яка 

складає зміст цього фрагменту когнітивної системи, багато в чому подібна до інформації семантичного 

поля, але, на відміну від нього, вона не має вербально-понятійних носіїв і не може бути усвідомлена. Цей 

безсвідомий аналог семантичного поля і в наш час не розглядається дослідниками як окремий феномен чи 

окрема структура. Як правило, його включено до загального феномену так званих неявних, або імпліцитних 

знань. Натомість ми вважаємо, що цей фрагмент має власні специфічні особливості, які проявляються як у 

структурі, так і у функціонуванні цього феномену. Тому, на наш погляд, більш глибоке його дослідження є 

актуальним як для сучасної науки, так і для теорії пізнання. 

Висновки. Отже, ми бачимо, що категорія поля досить поширена у сучасних лінгвістичних розвідках, 

але її використання обмежується лише тими елементами мовної системи, які мають понятійне оформлення. 

Як ми показали, існують й інші, позасвідомі, невербалізовані компоненти природної мови, які, тим не 

менш, відіграють значну роль як у мовленевій практиці, так і в пізнавальній діяльності людини. Саме для 

більш глибокого і плідного вивчення цих імпліцитних феноменів може бути використано категорію поля. 

Зокрема, ми запропонували ввести для його позначення робочий термін «образно-семантичне поле», в 

якому враховується специфічний, неявний характер цих компонентів мови. Дослідження цієї сторони 

мовного буття набуває дедалі більшого значення і поступово привертає все більшу увагу лінгвістів та 

представників філософії мови.  
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СЕРІЯ «ВЕНЕЦ СЛАВЯНСКИХ ПОЭТОВ» ТА ЇЇ ЗАСНОВНИК 

ЮЛІАН СОЛТИК-РОМАНСЬКИЙ 

 

Стаття присвячена серії книг «Венец славянских поэтов», започаткованій Ю. Солтик-Романським 

у 1880-х роках. Подано книгознавчій аналіз чотирьох видань серії, які містять оригінальні твори 

слов’янських поетів та їх переклади. Досліджено внесок Сотик-Романського у формування корпусу видань 

слов’янського національного відродження. Ключові слова: Ю. Солтик-Романський, серійні видання, 

міжслов’янські літературні взаємини, художній переклад, романтизм. 

 

Упродовж ХІХ століття важливе місце у житті народів Європи займала ідея слов’янського братерства 

та культурно-релігійних зв’язків, яка сформувалася під впливом романтизму з його зверненням до давньої 

історії, народної творчості та мистецтва. У працях вчених, філологів та істориків, у творчості поетів-

романтиків прагнення до збереження національної культурної ідентичності поєднувалося з чіткою 

орієнтацією на універсалізм західноєвропейського культурного процесу. 

Ідея єдності слов’янського світу, слов’янського культурного відродження знайшла своє втілення у 

створенні книжкової серії «Венец славянских поэтов», яка побачила світ у Львові наприкінці 1880-х років. 

Відомості про окремі видання цієї серії можна знайти у літературознавчих та книгознавчих виданнях, 
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зокрема, у працях Я. Бердичевського, А. Степовича, М. Топоровського. Але цілісної характеристики цього 

видавничого проекту ще досі не було зроблено. 

Засновником серії став Юліан Онуфрійвич Солтик-Романський. Поки що ми маємо дуже мало 

відомостей про нього. Поляк за походженням, він у 1869 р. закінчив Училище правознавства у Петербурзі, 

де вчився на одному курсі з молодшим братом Петра Чайковського Анатолієм [7, додаток]. Потім недовгий 

час провів на державній службі, отримавши при відставці чин колезького асесора.  

У 1880-ті роки Солтик-Романський перебував у Львові, де у 1887-1888 рр. своїм коштом видав 

декілька книжок, в тому числі – у серії «Венец славянских поэтов». Цікаво, що за цими книжками покупці 

мали звертатися до станції Ярошенка Південно-Західної залізниці [5, с. 11], яка й досі знаходиться між 

станціями Жмеринка та Рахни у Шаргородському районі Вінницької області (колишньої Подільської 

губернії). Ю. Солтик-Романський справді мешкав у селі Тарасівка неподалік від Жмеринки. Це стало 

відомо з часопису «Przegląd bibliograficzny» за 1906 рік, де був поданий перелік польських архівів, музеїв та 

приватних колекцій [10, s. 2]. Там було вказано, що Юліан Солтик-Романський, що мешкає у с. Тарасівка 

поблизу Ямполя, має гарну колекцію старожитностей. 

Колишній юрист сам писав вірші, а також перекладав з польської та російської мов. Зокрема, у 1887 

р. у Львові вийшла польською його книга «Odgłosy duszy Juliana» («Відзвуки душі Юліана») [11]. Вона 

мала підзаголовок «z pośmiertnego rękopisu ukraińskiego pustelnika wydał K.Y.T Łoś i Ks. Namor» (тобто 

«опублікував з посмертного рукопису українського затвірника K.Y.T Łoś i Ks. Namor»). Але якщо 

прочитати прізвище видавця справа наліво, вийде Романський-Солтик. Ми бачимо, що авторові був вельми 

притаманний потяг до романтичної іронії та містифікації. До книги увійшло чотири збірки сонетів 

релігійно-філософського спрямування (зокрема, цикли «Сонети до Марії», присвячені Богородиці), а також 

ліричні вірші медитативного характеру, написані під час подорожі автора Європою. Хоча Солтик-

Романський жив у другій половині ХІХ ст., можна відзначити, що світосприйняття поета формувалося під 

впливом ідей романтизму. Його віршам притаманні емоційність, спонтанність, інтерес до історії, до 

слов’янських мов та фольклору. Творчий доробок поета включає лише одну велику збірку поезій. Проте 

відомо, що вийшли друком принаймні ще дві невеличкі брошури – політичний вірш реакційного характеру 

«В ответ «Набату» революционеров» (Дрезден, 1878) та два вірші на честь ювілею виникнення Одеси – 

«Памяти создателей Одессы» (Одесса, 1894). 

Але найбільший інтерес сьогодні викликають видані Солтиком-Романським чотири збірки серії 

«Венец славянских поэтов». Задум цієї серії та її наповнення пізніше було схарактеризовано у тоненькій 

брошурі, підписаній криптонімом В. Ю. Її автор вважав, що було б вельми корисним створення «такого 

общедоступного всеславянского литературного издания, которое объединило бы классические памятники 

словесности всех соплеменников наших в одно общее и гармоническое целое» [5, с. 7]. 

За думкою Солтика-Романського, серія була призначена для порівняльного вивчення слов’янських 

мов і літератур, тому до неї мали увійти тексти видатних творів слов’янськими мовами та їх кращі 

переклади.  

Планувалося паралельно випускати підсерії давньої та нової літератур. Світ побачило лише чотири 

книги: з серії давньої літератури – «Слово о полку Ігореві» та «Краледворський рукопис», з серії нової – 

поетичні твори О. С. Пушкіна та А. Міцкевича. Мали бути видані також твори Некрасова, Лермонтова 

(вірші та поема «Демон»), чеських та сербських поетів.  

Всі книги були невеликі за обсягом, позбавлені ілюстрацій, але мали однакове серійне оформлення. 

Титульні аркуші кожної з книг складалися з одного або двох контртитулів (польською та російською 

мовами), що містили відомості щодо серійного видання. Далі було розміщено титул, де сторінка була 

поділена навпіл: в кожній половині подано назву серії та окремого тому російською та польською мовами. 

А потім йшли ще два окремих титульних листи з назвою окремого тому – польською та російською. 

Подібна структура до сих пір дещо ускладнює бібліографічний опис видань серії. 

В першому томі було надруковано переклади «Слова о полку Ігоревім» [2]. До збірки увійшли текст 

твору давньоруською мовою та його переклади (російською мовою – Миколи Гербеля, польською – Адама 

Станіслава Красінського, чеською – Карела Яромира Ербена). Перекладам передував короткий переказ 

змісту твору російською та польською мовами. Далі йшов «Вступ» польською мовою без підпису, який 

належав, ймовірно, самому Ю. Солтику-Романському. В ньому автор подав коротку літературно-

лінгвістичну характеристику твору і перелік перекладів його різними мовами у віршах і прозі. Далі йшло 

«Предисловие» російською мовою, яке належало Миколі Гербелю. Цікавим був спосіб подання матеріалу. 

Книжковий розворот було поділено на чотири частини. Ліворуч зверху знаходився текст «Слова» 

давньоруською мовою, під ним подано російський переклад Гербеля. Праворуч зверху вміщено переклад 

чеською, під ним – польською. Таким чином, читач міг порівнювати переклади з оригіналом та один з 

одним. Наприкінці видання було подано примітки до тексту російською та польською мовами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Важливо відзначити, що до збірки було взято саме російський віршований переклад Гербеля, який 

вперше вийшов друком у 1854 р. і був високо оцінений сучасниками. Переклад «Слова…» польською 

видатного громадського діяча, поета, католицького священика Адама Станіслава Красінського, вміщений у 

збірці, також був передруком: вперше твір побачив світ у Петербурзі 1856 р. Вважається, що поетичний 

переклад Красінського – це праця насамперед філолога, бо у першому виданні він у передмові доводить 

справжність «Слова...» і давність його походження. У виданні Солтика-Романського переклад, на жаль, 

вміщено без передмови. А прозовий переклад «Слова…», зроблений відомим чеським вченим і поетом 

Карелом Яромиром Ербеном, вперше вийшов пізніше, у 1869 р., у Празі. Характеристику цієї праці подано 

у статті Олександра Панченка, який вважав переклад Ербена стилістично не дуже вдалим. Але, між тим, це 

було перше наукове видання «Слова…» чеською мовою [6, с. 645-647].  

Після виходу першого тому серії з перекладами «Слово о полку Ігоревім» у журналі «Киевская 

старина» з’явилася рецензія А. Степовича. Андроник Степович (справжнє прізвище Дудка-Степович; 1857-

1935) – відомий український історик-славіст, літературознавець, історик літератури, перекладач творів 

слов'янських письменників, який був директором Колегії П. Ґалаґана та професором Київського 

університету. В своїй рецензії Степович відзначав: «Идея издания, пожалуй, недурна, но в исполнении его, 

особенно со стороны историко-литературных и филологических познаний издателя, можно было бы 

пожелать большей подготовленности и дельности» [9, с. 527]. Рецензент вважав, що видавець, тобто 

Солтик-Романський, припускається деяких помилок у лінгвістичній частині власної характеристики цього 

літературного пам’ятника і, до того ж, не узгоджує розбіжності у наведених перекладах.  

Другим випуском серії став збірник перекладів так званого «Краледворського рукопису». Як відомо, 

«Краледворський рукопис» («Rukopis královédvorský») – одна з найбільш відомих підробок в галузі 

слов'янської літератури та фольклору. Він був створений чеськими просвітителями Вацлавом Ганкою та 

Йозефом Ліндою та у 1817 р. виданий за обривок великого манускрипту XIII століття (саме до цього 

століття належать найпізніші із зображених в рукопису подій). Загалом «Краледворський рукопис» включав 

14 пісень, з них – 6 епічних, присвячених легендарним подіям історії Чехії (таким, як спротив татарській 

навалі XIII ст. тощо). В умовах чеського національного відродження ці тексти мали значне культурне і 

громадське значення. Панславістські погляди самого В. Ганки призвели до того, що у створеному ним 

«Краледворському рукописі» можна помітити сюжетні та лексичні перетини як із східнослов'янським 

фольклором, так і зі «Словом о полку Ігоревім». Тож, приблизно до середини XIX століття 

«Краледворський рукопис» вважався одним із символів чеського національного відродження. Але у другій 

половині XIX ст. розпочалася довга дискусія щодо автентичності цього пам’ятника, в якій певну роль 

відігравали й політичні мотиви. В 1880-і роки було вже загалом доведено, що це – майстерна філологічна 

містифікація [8].  

Як бачимо, «Краледворський рукопис» у серії «Венец славянских поэтов» виходить під час цих 

бурхливих дискусій щодо походження рукопису. Можливо, внаслідок цього наклад видання був вилучений 

з обігу самим Солтиком-Романським, і тому ми не змогли відшукати відомостей про нього у каталогах 

великих бібліотек та бібліографічних покажчиках. Тільки з рецензії В. Ю. відомо, що у випуску було 

вміщено переклади пісень «Краледворського рукопису» польською відомого поета-романтика Люціана 

Семенського, російською – Миколи Берга та сербською – Ставка Златовича. 

У третьому томі серії ми бачимо твори О. С. Пушкіна, перекладені польською самим Ю. Солтиком-

Романським [3]. До збірки було відібрано 37 поезій (згідно з кількістю років, прожитих Пушкіним), серед 

яких – «Пам’ятник», «Кавказ», «Міцкевич», «Мадонна», «Станси» та ін. Цікаво, що твір Пушкіна «Будрис 

та його сини», який є вільним перекладом вірша А. Міцкевича «Три Будриса» був поданий разом із 

польським оригіналом. 

Характеризуючи це видання як велику бібліографічну рідкість, відомий український бібліофіл Я. 

Бердичевский писав: «К 50-летию со дня смерти поэта, в 1887 году, во Львове собственным коштом издал 

избранные стихотворения Пушкина с параллельным их переводом на польский язык Юлиан Солтык-

Романский. В книге всего 37 стихотворений по числу прожитых поэтом лет, но даже эта небольшая книга 

вызвала целую бурю отзывов во львовских газетах. Тираж книги скорее всего очень мал, и даже в крупных 

библиотеках Киева ее нет, не говоря уже о библиофильских собраниях» [1, с. 242]. 

Щодо критичних відгуків, то деяку уяву про них дав укладач бібліографічного покажчика «Пушкін у 

Польщі» М. Топоровський: «Романський – найплодовитіший перекладач лірики Пушкіна в ХІХ столітті, на 

жаль – перекладач повністю позбавлений талантів. Його переклади не вірні, як правило, довші, ніж 

оригінал, і в формальному відношенні єдиною ціллю перекладача є рими. Отже, часто кінці віршів у 

перекладах можуть бути штучними та безглуздими. Навіть «Міцкевич» Пушкіна перекладається римованим 

віршом» [12, s. 68]. 
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Спростовуючи цей суворий відгук, можна зауважити, що твори Солтика-Романського скоріше не 

переклади, а переспіви пушкінських поезій, так би мовити, варіації на пушкінські теми. І, на наш погляд, 

вони мають власну літературну цінність та підтверджують тезу російського поета та перекладача 

В. А. Жуковського: «Переводчик в прозе – раб, переводчик в стихах – соперник». Цікаво, що Солтик-

Романський перекладав вірші Пушкіна, подорожуючи Європою, тому часто вказував дату та місцевість, де 

було зроблено переклад. А ставлення самого перекладача до великого російського поета найкраще 

характеризують строки з вірша Солтика-Романського пам’яті Пушкіна, написаного польською мовою і 

поданого на початку книги: 

О любий серцю, добрий Слов'янине,  

Співець свободи, гордості та честі,  

Палкого духу незалежний сине! (пер. Ю. Полякової). 

Перегук з Міцкевичем наприкінці видання не був випадковим. Четвертою книгою серії були саме 

твори Адама Міцкевича – знамениті «Кримські сонети» у перекладі російською і французькою мовами 

Солтика-Романського, чеською – Іосіфа Коллара та німецькою – Петра Корнеліуса [4].  

Як відомо, цикл «Кримські сонети», що складається з 18 віршів, був написаний Адамом Міцкевичем 

під враженням про дві місячні поїздки до Криму 1825 р. В польській літературі «Кримські сонети» стали 

новим різновидом лірики, де використані прийоми та принципи побудови літературного твору, притаманні 

поетиці романтизму. В цьому циклі описи пейзажу поєднувалися з філософськими роздумами та 

розповіддю про душевні переживання людини, а колорит мусульманського Сходу підкреслювали образи та 

мотиви західноєвропейської романтичної поезії. 

Видання має передмову Солтика-Романського французькою мовою, де перекладач подав свої думки 

щодо особливостей перекладу з слов’янських мов на неслов’янські: «Стислість виразів, притаманна усім 

слов'янським мовам, унеможливлює переклад їх поезії будь-якою іноземною мовою відповідно рівною 

кількістю рядків та складів у них, як вимагає поетичний розмір. У слов'янських мовах немає визначених і 

невизначених артиклів, що вказують на рід та число іменників, а також приналежність їх до абстрактних 

або конкретних понять. Натомість ці характеристики передаються різними формами слів, притаманними 

кожній з названих категорій. Крім того, особисті займенники, завдяки особливостям мови, можуть бути 

опущені при дієвідмінюванні дієслів без будь-яких втрат, бо це не впливає на ясність виразу. Ці 

особливості наближають слов'янські мови до класичних, які характеризуються різноманітними формами, 

що служать для визначення граматичних категорій» [4, с. І]. 

Ми бачимо, що Солтик-Романський не торкається у своєму дописі особливостей віршування, 

зосередившись на формальному та змістовному аспекті перекладу. Він навіть не всюди притримується 

сонетної форми, не зважає на терцини та катрени, намагаючись насамперед донести зміст та красу звучання 

віршів Міцкевича. Хоча треба зауважити, що при перекладі слов’янських поетичних текстів завжди постає 

проблема передачі не тільки значень слів, але й співвідношень між звучанням і значенням, а також 

проблема самої системи віршування. Як відомо, силабічне віршування існує в тих мовах, де наголос 

фіксований (зокрема, у польській мові – на передостанній склад). Для мов із рухомими акцентами 

характерним є силабо-тонічне або тонічне віршування. Сам Солтик-Романський не вважав це особливою 

проблемою, стійко притримуючись у перекладах сілабо-тонічної системи.  

Загалом же це видання «Кримських сонетів» дає змогу порівняти, як передано твори Міцкевича 

слов’янськими (російською та чеською), та неслов’янськими (французькою та німецькою) мовами. Саме в 

цьому, на наш погляд, полягає цінність видань серії «Венец славянских поэтов»: читач одночасно бачив 

оригінальний текст твору та різні його переклади, а повноцінному сприйняттю текстів допомагають 

примітки та коментарі.  

Започатковуючи серію «Венец славянских поэтов», Ю. Солтик-Романський сприяв налагодженню 

міжслов’янських літературних зв’язків та входженню цих літератур у європейський культурний простір 

ХІХ століття. На жаль, це задум не здійснився повною мірою, але постать Ю. Солтика-Романського та його 

внесок формування корпусу видань слов’янського національного відродження заслуговує на подальше 

вивчення та упорядкування. 
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Однією з реальних сучасних гуманітарних небезпек є те, що філософські осмислення стратегічних 

проблем модернізації українського суспільства витісняються на узбіччя публічних дискусій і цей процес, 

окрім всього, супроводжується смисловим знеціненням модернізаційно-інноваційної риторики в Україні. 

Сьогодні історична наука повинна будуватися на таких принципах: методологічна свідомість, 

стандарти роботи з текстами, міждисциплінарність (як у межах історичних дисциплін, так і уваги до 

досвіду політологічних, правових, філософських, літературознавчих, культурологічних досліджень, 

досліджень у сфері міжнародних відносин та ін.), європейський контекст. Саме ці принципи дадуть змогу 

подолати проблеми ідентичності й у визначеності предмета вітчизняної історичної науки, зв’язок із 

загальноісторичною проблематикою та включеність у загальнокультурний та загальноєвропейський 

контексти, адже світовий і європейський досвід історичної та стратегічної модернізації провідних і 

транзитивних країн, як в історичній ретроспективі, так і на сьогодні, є корисним для ефективної реалізації 

модернізаційних процесів в Україні. 

Політична інституціоналізація, інститути дипломатії, інституціоналізація міжнародних відносин і 

сучасної зовнішньої політики є своєрідний аспект, який характеризується із позицій феноменології та 

історичної модернізації. Адже саме існування феномену, зокрема феномену політико-дипломатичної 

модернізації, підпорядковується як його внутрішнім законам, так і зовнішньому впливові. 

Прихильники феноменологічної історії, інституціональної історії феноменології, виходять з того, що 

зовнішній, оточуючий людей світ є результатом їхньої діяльності, творінням їхньої свідомості та 

ментальності. Не заперечуючи об’єктивності цього світу (оскільки він існує як такий і поза людьми, поза 

їхньою свідомістю), дослідники (історики/політологи/соціологи) вважають, що він стає значущим для 

людей тоді, коли вони його сприймають і коли він із зовнішнього, об’єктивного стає для індивідів 

внутрішнім, суб’єктивним. При цьому сприймають люди, як правило, не сам світ, а його явища (феномени).  

Завдання феноменологічної науки (політології, історії, соціології) полягає в тому, щоб прояснити, 

виявити, зрозуміти, пізнати, як, яким чином люди структурують (упорядковують) сприйнятий світ (його 
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феномени, явища) у своїй свідомості та як втілюють своє знання про світ у повсякденних діях, тобто в 

повсякденному житті.  

Представників феноменологічного спрямування цікавить у першу чергу те, як об’єктивний світ 

соціальних явищ і процесів та його різноманітні структури сприймаються звичайними людьми в їхньому 

повсякденному житті. Тому прихильники феноменології прагнуть теоретично осмислити інституційно-

соціальний світ у його людському, соціально-гуманітарному та духовному бутті.  

У політико-філософському сенсі слово «феномен» часто застосовується для позначення явищ 

(наприклад, інституціоналізація), які досягаються на чуттєвому рівні на противагу слову «ноумен», що 

означає явище, зрозуміле розумом. В новоєвропейській філософії, за визначенням І. Канта, феномен – будь-

яке явище, яке може бути пізнане на основі досвіду. 

Компаративний аналіз і порівняння конкретних зовнішньополітичних доктрин і моделей дипломатії 

в історичній ретроспективі ставить передусім головною й обов’язковою умовою певний рівень 

абстрагування від історичного та політико-інституціонального контексту розвитку подій та окремих 

чинників політико-правових процесів у міжнародно-політичних регіонах. Тобто, головний акцент робиться 

на контекстний і фактологічний дискурс, що формується історичною або політичною наукою. Адже 

зовнішньополітичні доктрини і моделі дипломатії формують поряд з науковцями й практиками і політичні 

áктори, які діють цілеспрямовано й усвідомлено, добре орієнтуючись в політико-дипломатичній та 

інституціональній системах координат [1; 2, с. 136-141]. 

Для доби раннього Модерного часу характерний об’єктивно обумовлений процес завершення 

інституціонального оформлення зовнішньої політики і дипломатичних служб провідних держав Європи, 

зокрема – Франції, Італії та Іспанії. Відповідно й постає споконвічне питання співвідношення та 

пріоритетності концептів «міжнародні відносини», «зовнішня політика» і «дипломатія». З цією 

проблематикою пов’язані й оцінки сучасників щодо різноманітних державно-правових форм і типів 

правління, інституційних політичних процесів, характеристик реальності й створення ідеалів при 

висвітленні завдань і практичної діяльності влади, концептів «зовнішня політика» і «дипломатія», моделей 

дипломатії, інститутів дипломатії, дипломатичного інструментарію тощо. 

Для вивчення цих історичних процесів, явищ і подій автор пропонує до раніше існуючих досліджень 

підійти з нових методологічних засад, а саме – використати теорію інституцій та інституціональних змін у 

політичних, правових, суспільних системах і дипломатичних системах. Такий методологічний підхід дає 

можливість показати, як інституції розвиваються у відповідь на конкретні виклики, стимули, стратегії та 

варіанти вибору і, відповідно, як вони впливають на функціонування політико-дипломатичних систем та 

систем міжнародних відносин упродовж тривалого історичного періоду. 

Поняття «інституціоналізація» активно використовують політологи, правознавці, філософи, 

соціологи, економісти для виявлення суперечливих проблем суспільного розвитку з найдавніших часів до 

сьогодення. Історики, враховуючи його специфіку та концептуально-теоретичну складність, не поспішають 

залучати до методологічного арсеналу історичного пізнання. Історичний аспект дослідження 

інституціоналізації зовнішньої політики і дипломатії передбачає виявлення способів досягнення тих чи 

інших суспільних результатів, відтворює процес самої трансформації, а не зосереджує увагу дослідника 

лише на простій фактологічній констатації. Така постановка проблеми має показати, яким чином 

відбувалося виникнення, формування інституціональних основ і розвиток дипломатичних служб 

європейських держав. 

Постановка проблеми інституціоналізації зовнішньої політики є новою для історичного дослідження, 

відтак вимагає застосування системного аналізу та відповідної термінології, яка необхідна для виконання 

наукових завдань. Інституціоналізація – це перетворення будь-якого політичного явища (зокрема 

зовнішньої політики і дипломатії) на організовану системоустановчу інституцію. Вона є формалізованим, 

упорядкованим процесом з певною структурою відносин, ієрархією чи підпорядкованістю різних рівней 

влади і іншими ознаками організації (правила поведінки, звичаї, закони, норми, дипломатичні методи, 

церемоніал, дипломатичний протокол, інститути дипломатії, дипломатичний інструментарій тощо). 

Виходячи з постановки проблеми – маємо вивчати не лише схему хронологічних подій 

зовнішньополітичної діяльності держав і їх дипломатичний інструментарій спираючись на джерельну базу, 

показати перетворення зовнішньої політики і дипломатії як політичного явища на організовану 

системоустановчу інституцію, проаналізувати внутрішні та зовнішні функції держави, виявити критерії 

ефективності зовнішньої політики і дипломатії з погляду формування європейської системи держав чи 

визначення пріоритетів зовнішньої політики держав Європи. 

У сучасній українській історіографії проблеми міжнародних відносин, зовнішньої політики і 

дипломатії доби раннього Нового і Нового часу в контексті їх актуалізації та комплексного розуміння 

досліджувалися такими вітчизняними науковцями, як Б. М. Гончар, О. Б. Дьомін, В. О. Дятлов, 
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А. І. Кудряченко, С. В. Віднянський, Н. Г. Подаляк, М. В. Кірсенко, М. С. Бур’ян, С. С. Троян, 

В. В. Ададуров, О. П. Машевський, С. В. Пронь, О. І. Сич, В. В. Ставнюк, І. І. Лиман, С. І. Лиман, 

Т. В. Чухліб, О. В. Зернецька, В. М. Константінова, О. П. Тригуб, О. Г. Бажан, Ю. В. Подрєз та інші. 

Характерною рисою зарубіжної історіографії другої половини ХХ-початку ХХІ століття, щодо 

дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії Середньовіччя та раннього 

Нового часу, стало створення як узагальнюючих праць, так і наукових розробок регіонального та 

країнознавчого спрямування. Суттєву увагу до проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики і 

дипломатії раннього Нового (раннього Модерного) і Нового часу у своїх наукових розробках приділяють 

представники французької, іспанської, німецької, італійської, англо-американської та латиноамериканської 

історіографічних шкіл. 

У цілому, аналіз науково-теоретичних розробок стосовно генезису та розвитку системи європейських 

держав, проблем її доктринального забезпечення, свідчить про усталену в історіографії традицію 

фактологічного відтворення процесів, спираючись на принцип історизму, що значною мірою свідчить про 

неможливість за таких умов уникнути схематизації відтворення історичних подій. У той же час, необхідно 

виявити організаційні та кількісні, якісно нові зміни в зовнішній політиці й дипломатії європейських 

держав досліджуваного періоду, тобто вказати на всі суттєві події та факти, не означає збагнути сутнісних 

ознак самої системи держав. Для її вивчення необхідно використовувати нові методики пізнання, однією з 

яких є теорія інституцій та інституціональних змін. 

Досліджуючи модернізаційні та інституціональні процеси в європейській зовнішній політиці та 

дипломатії в добу Середньовіччя та раннього Нового часу (раннього Модерного часу), автор у даній статті 

прагне показати не лише історію розвитку зовнішньої політики та дипломатії Франції у 

загальноєвропейському контексті, яка вже була предметом дослідження науковців, а виокремити її 

функціональний аспект саме в контексті інституціоналізації дипломатичних служб в державах Європи у 

часово-просторовому та комунікаційному вимірі [3, c. 268-274]. 

З кінця ХV століття Європа вступає у новий період міжнародних відносин. Політична ситуація в 

Західній Європі наприкінці ХV століття, після подій Столітньої війни (1337-1453) [4; 5], суттєво змінилася 

завдяки тому, що значно зміцнилися монархії, й у більшості держав, зокрема – Франції, Іспанії та Англії, 

завершувався процес внутрішньої консолідації. Саме в цих державах було закладено основи сучасних 

національних держав, в той час як розробленість Німеччини й Італії залишалась непереборною. Ці тенденції 

знайшли свої чітке відображення в подіях Італійських воєн (1494-1559) [6; 7]. 

У нових політико-модернізаційних умовах формуються й нові погляди на зовнішню політику і 

дипломатію. Раніше інших найбільш послідовно ці нові погляди на державу та її зовнішню політику та 

дипломатію виклав у своїх працях Нікколо Мак’явеллі: «... державець, якщо він прагне зберегти владу, 

повинен набути уміння відступатися від добра і користуватися цим умінням залежно від 

потреби» [8, с. 345], тобто вміти вступати і на шлях зла, якщо це необхідно. Ідеї та політичний реалізм 

Мак’явеллі, витоки якого чітко окреслюються у потребах епохи, поділяли видатні політичні діячі й 

дипломати Середньовіччя та раннього Нового часу [9]. 

Першим серед них був Фердинанд Арагонський, що мав своє посольство при дворі св. Якова з 

1487 року; спершу його очолював доктор Родріго Гондесальві де Пуебло, а згодом жінка – Катерина 

Арагонська, принцеса Велська і донька короля. Французькому королю Францискові І звичайно приписують 

заснування першої організованої королівської дипломатичної служби, з 1526 року він мав послів навіть у 

османській Порті. 

Невдовзі corps diplomatique, дипломатичний корпус, з’явився при кожному великому дворі та в 

кожній столиці. Живучи за умов певної небезпеки, дипломати швидко виробили необхідні правила 

імунітету, взаємодії, екстериторіальності, складання вірчих грамот і прецеденту. 1515 року папа звелів, щоб 

нунцій був за дуаєна дипломатичного корпусу, що імперський посол повинен бути вищий від своїх колег, а 

решта послів мають поділятися на ранги, залежно від того, коли їхня країна визнала християнство як 

державну релігію. На практиці цей розпорядок не діяв, бо Карл V ставив іспанських послів вище за 

імперських і, як «найкатоличніший» король Іспанії, відмовився визнати вищість французьких послів над 

іспанськими. Почалася сварка, іспанські та французькі посли твердо обстоювали свої переконання майже 

двісті років. Одного разу в Гаазі (1661 р.), коли почети французького та іспанського послів зіткнулися на 

вузькій вулиці, дипломати цілісінький день простояли, не рушаючи з місця, аж поки міська рада наказала 

розібрати огорожу, щоб посли могли розминутись як рівня один одному [10, с. 540-541]. За часів 

Мак’явеллі дипломати невдовзі уславились своїм ошуканством. Вони мали бути знайомі з кодами, 

шифрами та невидимим чорнилом. «А втім, розвиток постійної дипломатії становив важливий етап 

формування спільноти держав. У 1643-1648 рр., коли в Мюнстері та Останбрюку було скликано велику 
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дипломатичну конференцію, щоб покласти край Тридцятилітній війні, вже зароджувалась «Європейська 

згода» [11]. 

Беззаперечно, саме Італія, та її модель дипломатії, по праву вважається країною-фундатором 

постійної дипломатії. Так, першою республікою, яка заклала її основи, була Венеція [12]. 

Італія, Франція та Іспанія стали фаворитами політико-дипломатичної системи, що формувалася на 

початку доби ранного Нового часу, і достеменними, справжніми школами європейської дипломатії. 

У Франції та Італії вже наприкінці ХV – початку ХVІ століття починають утверджуватися форми й 

методи дипломатії Нового часу. В Іспанії цей процес дещо стримувався, що можливо пояснювалося, на 

думку автора, певною системою поглядів (дещо консервативного до процесів інституціоналізації) її 

владарів-державців, які побоювалися створення постійної дипломатичної служби в Іспанії, як свого часу 

вони з пересторогою відносилися і до поширення та інституціоналізації юриспруденції. Так, наприклад, 

Мішель-Еквем де Монтень зазначає: «Король Фердинанд, надсилаючи колоністів в Індію, мудро 

передбачив, щоб серед них не було вчених законників, висловлюючи побоювання про те, що у Новому 

Світі розплодяться суди, адже саме юриспруденція як наука природно породжує суперечки й розбіжності у 

поглядах. Король, як у свій час і Платон, убачав, що будь-яка країна лише потерпає від юристів та 

медиків...» [13, с. 332].  

Цілком ймовірно, що аналогічна точка зору поширювалася і на дипломатів, які мали багато спільного 

з юристами. Але цей стан був не надто тривалим. Іспанія, сприйнявши вочевидь позитивний досвід Франції 

та Італії у формуванні дипломатичної служби, розпочала цю справу й у себе, усвідомивши необхідність і 

доцільність існування постійної дипломатії. 

Постійна дипломатична служба набувала швидкого поширення та вжитку в практиці міждержавних 

відносин. Так, із 1510-х років – у Папській державі, із 1520-х – в Англії, в Імперії – за доби Карла V. До 

середини ХVІ століття це вже стало європейською традицією.  

Першу чверть ХVІ століття слід визнати офіційним початком процесу інституціоналізації зовнішньої 

політики, ери постійних посольств, постійної дипломатії. А вже згодом продовжився наступний етап – етап 

розвитку й удосконалення дипломатичної практики досвідом багатьох держав і народів, і, безперечно, що в 

центрі цієї практики споконвічно стояли питання війни й миру, адже, як стверджував Філіп де Комін, 

«дружба між государями далеко не одвічна» [14, с. 107]. Першими війнами доби раннього Нового часу 

стали Італійські війни (1494-1559).  

Західноєвропейські владарі-державці доби раннього Нового часу (Карл VIII, Людовік XII, Ізабелла 

Кастильська, Фердинанд Арагонський та ін.) були державцями-реформаторами як за способом мислення, 

так і за переконаннями. Саме їх, державна діяльність внесла суттєві і яскраво виражені зміни в процеси 

державотворення Західної Європи, у процеси політичної інституціоналізації, у методи ведення війн і 

організацію дипломатичних служб на постійних засадах, в розвиток договірних основ співіснування 

держав, що складають європейську систему держав. 

Владарі-державці на рубежі двох епох персоніфікували в собі певний окреслений соціальний тип 

менталітету епохи ранньої Нової історії, тим самим просунулися далеко вперед від ще реально існуючих у 

суспільстві, через що багато в чому не були зрозумілі і не цілком вірно оцінені їх сучасниками. І з повною 

впевненістю можна відзначити, що владарі-державці західноєвропейських країн були державцями-

політиками, яких сама історія поставила до керма європейської політики в початковий період формування 

європейської системи держав на рубежі Середньовіччя і раннього Нового часу. З них починається відлік 

нових подій і великих змін у міжнародному житті ранньомодерної Європи. 

Проблема війни й миру, війни й дипломатії хвилювали сучасників доби раннього Нового часу. Вони 

перебували в пошуку відповідей на ті питання, які ставила перед ними об’єктивна реальність. Адже цей 

період історії не міг залишити нікого байдужим, так як «мир і злагода – першочергово необхідні речі для 

королів і держав» [15, р. 254]. 

Розвиток політико-дипломатичних подій і політико-модернізаційні процеси в ранньомодерній Європі 

свідчили про інституціоналізацію нових міждержавних відносин, державами-лідерами яких були Франція, 

Італія та Іспанія, формуючи свої моделі й традиції у сфері зовнішніх зносин [16; 17; 18, с. 38-42; 19, с. 287-

294]. 

На рубежі Середньовіччя та раннього Нового часу в європейських державах розпочинається 

політико-модернізаційний процес оформлення і перетворення зовнішньополітичних функцій держави із 

спорадичних в державні інституції. Дипломатичні ініціативи, почини і проекти французьких і іспанських 

владарів-державців спонукали інтенсивно функціонувати механізм міждержавних відносин європейської 

системи держав, що починала формуватися, та прискорювали процеси інституціоналізації їх зовнішньої 

політики. Дипломатія держав ранньомодерної Європи, якісно нова по змісту, пройшла стадію становлення, 
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яка співпадає за часом з Італійськими війнами. Саме тому, окрім передових ідей, вона мала у своєму 

розпорядженні силу держави і армії [20]. 

На рубежі XV-XVI століть відбувається ґенеза інституціональних процесів нової зовнішньої 

політики і дипломатії, які знайдуть своє виявлення протягом доби раннього Нового та Нового часу. 

Фаворитами і фундаторами цих процесів стали Франція, Італія та Іспанія, саме їх моделі дипломатії та 

комунікаційні моделі слугували взірцями для створення та ефективного впровадження дипломатичного 

інструментарію всіх держав Європи досліджуваного періоду. 

Отже, ранній Модерний час (ХVІ-ХVІІІ ст.) був для європейського суспільства часом різнопланових 

змін та інновацій. Найбільш чітко нові модернізаційні тенденції виявили себе у формуванні нового 

французького суспільства в цілому, та зокрема – формуванні ментальних установок та особистості нового 

типу під впливом європейської суспільно-політичної думки раннього Нового часу. Одним із таких чинників 

впливу слугувало поширення у Франції практики книгодрукування як нового напряму розповсюдження 

інформації у французькому суспільстві, поширенню ідеологем від зовнішньополітичної та соціально-

економічної теорії до політико-дипломатичної прагматики. 

Постійна дипломатична служба у XVI-XVIII століттях набувала швидкого поширення та вжитку в 

практиці міждержавних відносин. Наприкінці XV століття у Франції розпочинається процес 

інституціонального розвитку книгодрукування як відповідь на підйом економіки, централізацію 

французької держави, зміцнення і централізацію королівської влади та зростання ролі 

зовнішньополітичного чинника, і зокрема – французької дипломатії та французької культури. 

У добу раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) посилюється потреба в алфабетизації населення та 

книгодрукуванні як новому способі передачі текстів, стає супутнім чинником політико-дипломатичних 

процесів та дієвості ідеологем, які активно розвиваються в цей період та поширюються через процес 

культурних трансформацій нового суспільства та ментальних установок особистості раннього Нового часу.  

Книгодрукування у Франції початку XVI століття вже уособлює власне французьку книжкову 

культуру і відповідно відбувається процес французького впливу на європейську книжкову культуру, та 

процес взаємозбагачення між різними книжковими культурами Європи. 

Французька книга доби раннього Нового часу відіграла доленосну роль в історії, теорії та практиці 

французького державотворення, дипломатичної діяльності та гуманістичної культури Франції. У нових 

соціально-економічних і політико-модернізаційних умовах формуються й нові ідеологеми, нові погляди на 

зовнішню політику і дипломатію.  

Зовнішньополітичні, дипломатичні та соціально-економічні ідеологеми, як психологічна конструкція 

нових ідей, нової суспільно-політичної думки XVІ-XVІІІ століття, а також соціально-політична доктрина, 

яка виражала інтереси панівного класу, апелювали до морального обов’язку людини і вимагала від нього 

бути справедливим як заради досягнення головної мети життя – рятування душі, так і заради встановлення 

суспільного порядку й збереження його в постійності.  

Спроба побудувати узагальнену модель політико-дипломатичної думки (ідеологем, концептів, теорій 

тощо) початку особливої, трансформаційної, політико-модернізаційної епохи, звичайно, не є вичерпною і 

остаточною. Практично всі вищезгадані підходи тією чи іншою мірою наближають нас до розкриття й 

розуміння своєрідності поглядів на владу, право, ідеологію, державу, дипломатію, внутрішню й зовнішню 

політику держави, процеси їх інституціоналізації, а, відповідно, допомагають також скласти уявлення про 

людей тогочасної епохи, їх світогляд, ідеологеми та ментальні установки. 

Доба раннього Модерного часу (XVІ-XVІІІ ст.) – це період трансформації та інституціоналізації 

принципово нових соціально-гуманітарних моделей, нового суспільно-політичного порядку та соціально-

економічного розвитку суспільства в Європі, утвореного територіальними державами, та формування нової 

інституціонально-дипломатичної практики.  

Як підтверджує історичний досвід значення ідеологем змінюється відповідно до політичної 

прагматики, а цілеспрямоване використання ідеологем є ефективним засобом управління масовою 

свідомістю – ідеологема легко запам’ятовується і створює ілюзію розуміння в об’єкту маніпуляції. Розуміти 

ідеологему означає розуміти цілу ідеологію, зокрема нову соціально-економічну й зовнішньополітичну 

ідеологію Франції в контексті європейського лідерства та трансформації системи міждержавних відносин. 

Феноменологія політико-дипломатичної модернізації – це методологічний підхід у гуманітарних 

науках, преш за все – політології, історії та соціології, який додає особливого значення поглядам 

прихильників політико-дипломатичного мистецтва.  

Феноменологія політико-методологічного мистецтва прагне виявити сутність національних типів 

дипломатії і політики. Феноменологічний підхід до вивчення політико-дипломатичного мистецтва 

(майстерності) передбачає особисту участь вченого в досліджені ним політико-дипломатичних традицій, 

що дає можливість зрозуміти значення й прояви різних політико-дипломатичних феноменів, що відносяться 
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до конкретних видів діяльності держави та процесів інституціоналізації та модернізації як в історичній 

ретроспективі, так і в перспективі.  

При проведенні досліджень з використанням феноменологічного підходу вчені займають нейтральну 

позицію й відмовляються від існуючих ціннісних суджень щодо досліджуваних видів і форм політико-

дипломатичного мистецтва.  

Будь-який вид мистецтва має своїм джерелом історичний досвід, який виступає головним предметом 

вивчення у феноменології політико-дипломатичного мистецтва. 

Феноменологія інституціонального розвитку та інституціонально- дипломатичної практики в 

ренесансній Європі, особливо проявилася у Франції, Італії та Іспанії. Моделі дипломатії Франції, Італії та 

Іспанії зароджується паралельно з аналогічними процесами в інших європейських державах і досить 

швидко, вже до початку XVI століття, стають помітним феноменом у житті європейського суспільства 

епохи Ренесансу в історичній ретроспективі та міжнародно-політичному контексті. 

І на завершення хотілось би зазначити, що останніми роками стає все помітнішою тенденція до 

превалювання в наукових дослідженнях тематики узагальнюючої, глобальної тощо. Але не слід забувати і 

про регіональну та країнознавчу проблематику.  

Саме тому розуміння напрямів та змісту сучасного цивілізаційного та модернізаційного процесів не 

можливе без усвідомлення базових історичних типів та основних форм традиційно-історичних усталених 

соціокультурних і політико-дипломатичних систем в аспекті їх зміни під впливом викликів сьогодення.  

Адже історія залишила нам немало свідчень, коли те, на що тривалий час не звертали уваги, 

призводило до суттєвих змін в історико-політичному та модернізаційному розвиткові не лише окремих 

регіонів, окремих держав, але й цивілізацій та суспільств у цілому. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Стаття присвячена дослідженню стратегічного аналізу як ефективного інструменту підвищення 

конкурентних переваг підприємства. Проаналізовано основні етапи процесу вибору та формування 

стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто основні прийоми та методи 

проведення стратегічного аналізу. Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегія, конкуренція, 

конкурентоспроможність підприємства. 

 

Актуальність. Питання підвищення конкурентоспроможності у діяльності будь-якого підприємства 

є одним із ключових на сьогоднішній день. Це пов’язано з відчутним посиленням конкуренції на кожному 

ринку у всьому світі і, відповідно, необхідністю займати лідируючі позиції. У свою чергу 

конкурентоспроможність підприємства передбачає можливість зберігати або розширювати конкурентні 

позиції на ринку, задовольняючи потреби споживачів і забезпечуючи ефективність свого функціонування. 

Тому в сучасних ринкових умовах необхідно приділяти значну увагу розробці стратегій розвитку 

підприємства, спрямованих на підвищення їхньої конкурентоспроможності та економічної ефективності. І 

саме завдяки стратегічному аналізу підприємство має можливістькраще виконати встановлений план та 

якнайшвидше досягти своїх запланованих цілей. 

Огляд джерел. Дослідженням проблеми конкурентоспроможності підприємства, а також розробкою 

конкурентних стратегій займалися такі вчені, як:І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, П. Друкер, П. Діксон, 

О. В. Виноградова, Г. Л. Азоєв, А.-А. Томсон, А.-Дж. Стрікленд та багато інших. Однак багато питань 

залишаються дискусійними, томущо дослідити всю глибину категорії неможливо. Це пов’язано з постійним 

її розвитком та удосконаленням. 

Метою даної статті є визначення основних методів та підходів стратегічного аналізу, які 

забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку, а також поліпшують 

ефективність його функціонування. 

Виклад основного матеріалу. У найбільш загальному вигляді стратегічним аналізом є системне, 

комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, взаємозв’язків і 

взаємовпливів між ними, тенденцій зміни та способів можливого впливу на них для формування 

аналітичної бази даних, яка забезпечить обґрунтування розробки (або корегування) та реалізації 

стратегічного плану розвитку підприємства [1]. Іншими словами, стратегічний аналіз застосовують тоді, 

коли потрібно з’ясувати основні довгострокові тенденції діяльності для вибору найоптимальніших 

перспективних рішень.  

Якщо говорити про стратегічний аналіз у розрізі конкурентоспроможності підприємства, то він є 

ефективним інструментом виявлення конкурентних переваг, що є дуже важливою складовою у процесі 

діяльності всіхпідприємств. Це пов’язано з тим, що від рівня конкурентоспроможності залежить успішність 

функціонування підприємства або ж його загроза. Зокрема, залежно від того, на скільки сильний 

конкурентний вплив має підприємство, буде залежати його конкурентна позиція відносно ніш на ринку та 

кількості клієнтів, які він зможе захопити. Саме тому у цьому випадку неабияк допомагає стратегічний 

аналіз, який дозволяє передбачититруднощі, які можуть виникнути,та нові можливості, які в майбутньому 

можуть відкритися для підприємства.  

Загалом, використовуючи стратегічний аналіз, ми можемо проаналізувати зовнішнє конкурентне 

середовище, визначитипозитивні та негативні фактори, які можуть вплинути на підприємство, дослідити 

наявні ресурси, а також виявити конкурентні можливості. Це дозволяє нам визначити сильні та слабкі 

сторони підприємства, його можливості та загрози і, відповідно, після цьогосформувати або скоригувати 

наявну діючу стратегію. 

Для проведення стратегічного аналізу підприємства зазвичай використовують такі прийоми та 

методи: SТЕР-аналіз, SWОТ-аналіз, SРАСЕ-аналіз, GАР-аналіз, метод аналізу LОТS, РІMS-аналіз, вивчення 

профілю об'єкта, матриця розвитку товару/ринку І. Ансоффа, модель GЕ/МсКinsеу та багато інших. При 

цьому, найбільш ефективними засобами проведення стратегічного аналізу є методи SWOT- та SPACE-

аналізу. 
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У цілому, увесь шлях процесу вибору та формування стратегії для підвищення 

конкурентоспроможності складається зсемиетапів.  

На першому етапі визначають місію підприємства, тобто головну мету підприємства, задля якої воно 

існує. Зазвичай вона є незмінною на найближчі п’ять-сім років.  

Другий етап характеризується визначенням цілей. Для цього виявляють та аналізують тенденції 

розвитку підприємства та ринку в цілому, встановлюють загальну мету, будують «дерево цілей» і 

досліджують доцільність тієї чи іншої цілі. Також звертають увагу на те, на скільки точно була сформована 

ціль, на скільки повно відображено її зміст та чи є вона взагалі досяжною. 

На наступному етапіпроводять внутрішній аналіз, тобто аналіз внутрішніх стратегічних можливостей 

підприємства. У першу чергу, тут розглядається: організаційна структура управління; кваліфікаційний 

рівень персоналу; система технологічного обладнання, оновлення якої підвищує конкурентоспроможність 

підприємства;якість та повнота обробки сировини; витрати на збут продукції та маркетинг, що також є 

вагомими факторами впливу на рівень конкурентоспроможності, адже для ефективності продаж потрібно 

продавати такі продукти або надавати такі послуги, які користуються попитом на ринку, стимулювати 

продажі та розширювати ринки [2]. 

У результаті виводиться певна оцінка стратегічного потенціалу в межах встановленої цілі: кількість і 

якість ресурсів, ступінь відповідності функцій компанії та умов проекту цільовим вимогам [2]. 

Дуже часто при аналізі внутрішнього середовища використовують графік Портера «рентабельність – 

частка ринку», завдяки якому вирішується проблема вибору, де конкурувати: на всьому ринку чи в 

окремому його сегменті [3]. 

Далі аналізують зовнішнє конкурентне середовище, у якому існує організація, досліджуючи фактори, 

які безпосередньо впливають ззовні на конкурентоспроможність підприємства. До них відносять: зміни, які 

впливають на різні аспекти потенціалу компанії; визначення факторів, що загрожують 

конкурентоспроможності потенціалу підприємства; аналіз діяльності конкурентів; визначення факторів, які 

пропонують більше можливостей для досягнення стратегічних цілей компанії [2]. У процесі ми порівнюємо 

наявні ресурси на підприємстві та ефективність їх використання щодо інших підприємств для того, щоб 

обрати найоптимальніший шлях підвищення конкурентоспроможності компанії. Інакше кажучи, 

відбувається зіставлення нас з нашими конкурентамита оцінка нашої конкурентної переваги.  

Таким чином, за допомогою цього аналізу можна спрогнозувати можливості, які ми можемо мати, і 

розробити систему заходівщодо ухилення від наших потенційних загроз або навіть перетворенняїх у наші 

можливості. Для цього аналізу часто використовують PEST-аналіз, у якому розглядаються політичні, 

економічні, соціальні та технологічні фактори;SWOT-аналіз, який наочно показує загрози та можливості; 

аналіз «поля сил», у якому відображаються рушійні та стримуючі сили; а також матриця розвитку товару-

ринку І. Ансоффа, в якій порівнюються товари підприємства з існуючими товарами на ринку, виявляються 

нові ринки і потім обирається стратегія залежно від темпів зростання ринкового попиту. 

І вже на п’ятому етапі, після збору необхідної інформації про середовища існування підприємства, 

проводять аналіз альтернатив і вибір конкурентної стратегії, яка встановлюється з урахуванням численних 

факторів, рівень впливу яких оцінюється колективом спеціалістів-експертів.  

Потім на шостому етапі обрану стратегію реалізують. Це відбувається за допомогою впровадження її 

у щоденний робочий процес та змін в організації підприємства. Також у процесі реалізації стратегії 

необхідно швидко реагувати на позапланові зовнішні та внутрішні зміни. 

На останньому сьомому етапі аналізують ефективність стратегії, що застосували. Вона визначається 

на основі оцінки та порівняннікінцевих результатів із запланованими, встановленні їх відхилень і у разі 

необхідності – коригуванні заданого стратегічного курсу або його продовженні. 

Слід також зазначити, що Майклом Портером було виділено три основні підходи до формування 

конкурентної стратегії поведінки компанії на ринку:  

1. Лідерство у мінімізації витрат виробництва – передбачає оптимізацію витрат на виробництво та 

збут. Для цього застосовують ефект масштабу, який зрештою призводить до збільшення частки ринку. При 

цьому маркетингова складова ігнорується.  

2. Спеціалізація у виробництві продукції – у цьому підході акцент робиться на певний 

високоспеціалізований вид продукції чи послуг, але для його реалізації необхідно мати 

високийінноваційний потенціал, дотримуватися високих стандартів якості та потужного маркетингу.  

3. Фіксація та концентрація зусиль фірми на визначеному сегменті ринку –передбачає комплексний 

аналіз споживчого попитуна певному одному сегменті ринку щодо виду продукції, що пропонує 

підприємство. Така концентрація дозволяє здійснювати спеціалізацію або знижувати витрати залежно від 

сегменту (нижній сегмент – акцент на оптимізацію витрат, преміум сегмент – акцент на спеціалізацію) [4]. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 2  ●  В И П У С К  4 0  

 

 

 
47 

Крім того, на мою думку, слід виділити окреме місцеу системі формулювання стратегії всебічному 

аналізу конкурентів. Завдання цього аналізу полягає в тому, щоб охарактеризувати кожного конкурента на 

основі стратегічних змін, які він може зробити, успіху, якого він може досягти, кроків, які він може зробити 

у відповідь на будь-які стратегічні дії інших компаній, а також будь-яких змін, які відбуваються всередині 

та зовні [2]. 

Основним методом оцінки конкурентів вважається SРАСЕ-аналіз – матриця стратегічного 

положення та оцінки дій. За ним досліджується економічний потенціал підприємства або його «фінансова 

сила», стабільність середовища, привабливість галузі та конкурентоспроможність підприємства, тобто його 

конкурентні переваги.  

Однак, на цьому система показників дослідження конкурентів не закінчуються. Аналіз проводять ще 

й за наступними основними напрямками:  

1) дослідження конкурентної арени, значущості та положення на неї підприємства; 

2) визначення та оцінка діяльності основних конкурентів, оцінка сильних та слабких сторін їх 

діяльності; 

3) дослідження факторів конкурентоспроможності підприємства;  

4) виявлення конкурентної переваги – ексклюзивна цінність товару (послуги), що має підприємство, 

яка забезпечує переваги над конкурентами;  

5) аналіз конкурентної позиції підприємства [5]. 

Крім того, як вже зазначалося вище, одним з найважливіших показників конкурентоспроможності 

підприємства є частка ринку, яку воно займає. Зрозуміло, що чим більша вона, тим кращі конкурентні 

позиції має підприємство. При цьому, частка ринку компанії розраховується як відношення частки 

підприємства до загального обсягу продажу на ринку. 

Висновки. У сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьбикожне підприємство має виробляти 

свою стратегію досягнення ринкового успіху. При цьому, стратегію слід обирати, оцінюючи умови 

середовища існування підприємства, рівень його конкурентних переваг та конкурентне положення на 

ринку. Завдяки стратегічному аналізу, який проводять у 7 етапів, можна оцінити потенціал підприємства, 

проаналізувати можливі загрози та виклики, з якими воно може зіштовхнутися, здійснити передбачення 

щодо діяльності конкурентів, а головне знайти шляхи та розробити систему заходів щодо підвищення 

конкурентоспроможності власного підприємства. 
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В даній роботі розглянуто нетрадиційні методи розслідування злочинів (криміналістичний аспект). 
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Криміналістика, як і будь-яка інша наука, постійно розвивається знаходиться в пошуку нових засобів 

і методів дослідження доповнюється новими надбаннями науки і техніки. Не так давно, лиш наприкінці 

1980-х, в даній науці з’явилося нове поняття «нетрадиційні» методи отримання інформації. 

Нетрадиційними прийнято вважати такі знання й методи, які ще не набули достатнього визнання та не є 

загальновживаними в практиці, їх не можна віднести до загальновідомих, але їх криміналістика 

пристосовує і використовує у своїх цілях для розкриття та розслідування злочинів. На сучасному етапі 

розвитку криміналістики до нетрадиційних методів розслідування злочинів відносять поліграф, гіпноз, 

наркоаналіз, біоритмологію, психологічний портрет злочинця та екстрасенсорику [1, с. 23]. 

https://is.gd/WtdZWj
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Слід зазначити, що чинне кримінальне процесуальне законодавство України не передбачає 

отримання доказів новими, нетрадиційними методами розслідування злочинів. Між іншим, серед вчених 

криміналістів не склалось єдиної позиції щодо можливості використання нетрадиційних методів 

розслідування злочинів у кримінальному судочинстві. Так, одні дослідники вважають, що використання 

таких засобів не може бути рекомендоване для впровадження у практику і не відповідає нормам 

кримінального процесуального законодавства [2, с. 116-119]. Інші, навпаки, вважають допустимим 

застосовувати нетрадиційні засоби та методи розслідування злочинів й намагаються розробити практичні 

рекомендації щодо їх використання [3, с. 47-49]. 

Видатний американський психолог, професор Каліфорнійського університету у Сан-Франциско, 

визнаний спеціаліст у сфері психології емоцій Пол Екман є всесвітньовідомим фахівцем в царині викриття 

брехні. Результатом наукової діяльності вченого став розроблений список базових емоцій, які є 

універсальними та притаманні усім людям. В своїх працях психолог дає практичні поради як розпізнати 

брехню, як дізнатися які справжні емоції відчуває людина [4, с. 27-31]. Ці поради активно застосуються 

працівниками поліції, оперативних підрозділів під час проведення слідчих дій, зокрема допиту. Їх 

використання дає змогу відрізнити правду від брехні для отримання достовірної інформації про подію 

злочину. 

Поліграф є різновидом психофізіологічної апаратури і являє собою комплексну багатоканальну 

апаратну методику реєстрації змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за 

спеціальною схемою певних психологічних стимулів. Аналіз інформації, отриманої від людини в процесі 

опитування за допомогою поліграфа, як стверджується, дає змогу одержувати необхідну орієнтуючу 

інформацію та виявляти ту, яку людина приховує. Проте, велика частина науковців відносить поліграф до 

псевдонауки [5, с. 332-339]. 

Основними фізіологічними показниками, які реєструються поліграфами, є: ритм дихання, 

інтенсивність потовиділення, рівень кров’яного тиску. Деякі детектори здатні порівнювати напругу 

голосових зв’язок, фіксувати розширення капілярів, реакцію зіниць тощо. 

Сам прилад виступає тільки реєстратором об’єктивних параметрів, а їх суб’єктивну інтерпретацію 

здатний виконати тільки фахівець поліграфолог, який і проводить відповідне «інтерв’ювання» за 

спеціальними методиками з урахуванням обставин справи. Поліграфолог порівнює параметри, зафіксовані 

детектором у стані психофізіологічного спокою, з тими, які спостерігалися при адресації критичних питань 

чи пред’явленні певних об’єктів. Гіпноз – тимчасовий стан свідомості, що характеризується різким 

фокусуванням уваги і високою схильністю до навіювання, що пов’язано зі зміною функції індивідуального 

контролю і самосвідомості; стан гіпнозу настає в результаті спеціальних впливів гіпнотизера або 

цілеспрямованого самонавіювання [6, с. 442-448]. 

Для розкриття злочинів використання гіпнозу не викликає однозначного розуміння ні в 

криміналістиці, ні в теорії оперативно- розшукової діяльності. Пізнавальна цінність введення в гіпнотичний 

транс і нешкідливість даного методу для здоров’я приваблюють багатьох учених-криміналістів [7, с. 112-

117], котрі намагаються обґрунтувати допустимість цього методу в рамках оперативно-розшукової 

діяльності. Таким чином, шляхом застосування гіпнотичного впливу, можна надати допомогу в згадуванні 

забутого. Коли допитуваний не дає очікуваних показань посилаючись на те, що не пам’ятає, або не бажає 

говорити, слідчому доцільно зберігати спокій і поміркованість. Адже відповідно до положень Конституції, 

ніхто не зобов’язаний свідчити проти себе і своїх близьких родичів. Процесуальний закон вказує на те,що 

обвинувачуваний вправі, але не зобов’язаний давати свідчення [8, с. 128-133]. Водночас закон забороняє і 

карає як злочин примус додавання показань шляхом погроз або інших незаконних дій з боку представників 

сторони обвинувачення. Обов’язковими умовами застосування такого допиту є наукова об’єктивність, 

корисність дослідження, знання особливостей особи підозрюваного і справи. У бесіді особа, що допитує, 

встановлює психологічний контакт з підозрюваним задля отримання його довіри, переконуючи в 

об’єктивності осіб, які проводять обстеження, в тому, що процедура безпечна для здоров’я, а істина буде 

встановлена неодмінно. Підозрюваному роз’яснюються права, що дозволяють йому відмовитися від 

обстеження. Він також попереджається про те, що в разі його згоди результати наркоаналізу можуть бути 

використані в ході подальшого розслідування і судового розгляду. Професійно проведений наркоаналіз 

допомагає отримати інформацію про винуватість чи невинуватість підозрюваного. 

Можливе використання ще одного нетрадиційного методу – дослідження слідів запаху за допомогою 

біологічного детектора – нюху собаки. У цьому випадку, як вважає М. В. Салтевський, результат 

дослідження іще не є основою доказів у процесуальному розумінні, хоча одержана інформація 

використовується для розкриття злочину, наприклад розшуку злочинця і речей, встановлення походження 

запаху тощо. Нюх дресированого собаки треба інтерпретувати як «біологічний» інструмент у руках 

фахівця, котрий досліджує запахове джерело [9]. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 2  ●  В И П У С К  4 0  

 

 

 
49 

В межах висвітлення нетрадиційних методів розслідування злочинів, доцільно зазначити й те, що 

криміналістична біоритмологія досліджує вплив різних біоритмів на фізіологічні процеси й поведінку 

людини та розробляє рекомендації щодо визначення найбільш сприятливого періоду для контакту з 

опитуваною особою. Так, вчені в галузі хронобіології встановили, що у певні періоди збільшується 

психічна уразливість людини, знижуються адаптаційні та захисні можливості й опитуваний схильний до 

повідомлення правдивої інформації. Отримана таким шляхом інформація потребує відповідної 

перевірки [10]. 

Психологічні методи ідентифікації та психологічний портрет злочинця як правило використовують 

при розслідуванні серії насильницьких злочинів. Сутність психологічного портрету, профілю злочинця 

полягає у можливості складання портрету злочинця на підставі його діяльності. Психологічні методи 

ідентифікації використовують для з’ясування стану підозрюваного, його відношення до навколишнього 

світу, визначення реакції на стимулюючи об’єкти, вивчення самооцінки злочинця. 

Екстрасенсорним сприйняттям на теперішній час прийнято називати телепатію та ясновидіння. 

Зауважимо, що найчастіше екстраординарні психофізіологічні здібності як нетрадиційний метод 

розслідування правоохоронні органи застосовують з метою отримання інформації про те, чи жива шукана 

особа, де знаходиться шуканий об’єкт тощо. 

Отже, можна зазначити, що нетрадиційні засоби отримання інформації потребують подальшого 

дослідження, вдосконалення та, можливо, подальшого впровадження у практичну діяльність 

правоохоронних органів. На сьогоднішній день досить велика кількість країн, в тому числі і розвинених, з 

метою боротьби зі злочинністю використовують нетрадиційні методи, які подекуди застосовуються досить 

серйозно і мають свою формальну форму вираження. Проте, вченим з певних галузей знань необхідно 

продовжити дослідження в цій сфері, що б дати можливість і в нашій країні отримати відповідне визнання 

даних методів. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ 

УМОВАМИ НАВЧАННЯ МВС УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

У статті розглядаються основні напрями удосконалення фізичної підготовки курсантів та шляхи їх 

реалізації із урахуванням забезпечення практичної спрямованості навчання у вищих навчальних закладах 

МВС України. Також основні об’єктивні та суб’єктивні проблеми, які перешкоджають відмінній 

підготовці курсантами до вдосконалення своїх фізичних можливостей, з метою опанування деяких 

елементів своєї майбутньої професії. Визначимо, що у відповідності до аналізу спеціальної науково-

методичної літератури доцільним вважається розробка та впровадження в освітній процес майбутніх 

офіцерів НПУ ефективної педагогічної технології спрямованої на удосконалення системи їх фізичної 

підготовки. Ключові слова:«фізична підготовка», «дисципліна», «проблематика», «курсанти», «обов’язки», 

«професія», «правомірність». 

 

Стаття присвячена фізичній підготовці у вищих навчальних закладах МВС України, яка невід’ємно 

пов’язана з процесами, що відбуваються у суспільно-політичному просторі та соціально-економічному 

житті держави. Принципова зміна базисних характеристик сучасного суспільства, збільшення об’єму та 

ускладнення задач, які висуваються до правоохоронців, підвищення злочинності – обумовлює потребу в 

уточнені необхідного рівня їх готовності до виконання завдань за призначенням. 
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Досвід правоохоронної діяльності свідчить про те, що недооцінка важливості фізичної готовності 

особового складу нерідко призводить до травмувань, поранень та загибелі правоохоронців під час 

виконання службових завдань. Вище зазначений негативізм має місце в житті правоохоронців завдяки 

недостатній їх правовій підготовленості і низькому соціальному захисті, а також у відсутності у них 

необхідних прикладних навичок застосування заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та спеціальних 

засобів. Крім цього, варто зазначити, що важливим також є дотримання заходів безпеки та раціональної і 

єдиної тактики дій під час виконання ними службових обов’язків у майбутній професії.  

У зв’язку з цим фахівці даного напряму дослідження відмічають потребу у створені та впроваджені 

сучасних педагогічних технологій, які спрямовані на прискорення та підвищення професійної 

підготовленості майбутніх офіцерів Національної поліції Україниі максимально наближені практичної 

складової у службовій діяльності. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми: Теоретичну базу даного 

дослідження склали – навчальна література та наукові праці Ануфрієва М. І., Безпалого С. М., 

Бондаренка В. В., Гаркавого О. А., Закорка І. П., Заяріна Г. О., Жеваго С. І., Логвиненка Б. О., 

Хацаюка О. В., Чуха А. М. та інших науковцівта інших фахівців даного напряму, у яких розкриваються 

методичні аспекти підвищення рівня фізичної підготовленості майбутніх офіцерів схожих силових 

структур., a правову базу склали: Закон України «Про Національну поліцію» та інші нормативно-правові 

акти, що можуть знадобитися при розгляді даної проблематики. 

Метою статтіє висвітлення сучасних педагогічних технологій спрямованих на удосконалення 

системи фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України та встановлення даної 

проблематики взагалі.  

Виклад основного матеріалу: Сьогодні, у рамках сучасної підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції України постає важливе питання опанування та вдосконалення фізичних навичок 

здобувачів вищої освіти в закладах МВС зі специфічними умовами навчання, з метою підготовки до 

виконання службових обов’язків у майбутній професії. Відповідно до ч.1 розділу IV Правил етичної 

поведінки поліцейських: «Поліцейський виконує свої службові обов’язки в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і 

спрямовує свою діяльність на задоволення їхніх потреб» [1]. 

Враховуючи сучасне ставлення населення України до представників поліції, наявний менталітет, 

значну можливість агресивного реагування на законні вимоги поліцейського, можна визначити, що іноді 

трапляються ситуації, коли є наявні підстави застосувати фізичний примус або спеціальні засоби, що 

визначені Законом України «Про Національну поліцію» [2]. 

Як вже було досліджено нами раніше, дуже важливим є підготовка курсантів у процесі фізичного 

виховання, правильність виконання, що передує запобіганню травмувань, поранень та навіть, летальних 

випадків, a також знання матеріальної бази для правомірного застосування такого фізичного впливу, 

оскільки, сьогодні дуже розвинуто сучасний міжнародно-правовий механізм захисту та гарантії прав і 

свобод людини охоплює міжнародні організації та установи, що безпосередньо розглядають питання, 

пов’язані з порушенням прав і свобод людини [3]. 

Іноді, виникають деякі проблеми при фізичній підготовці курсантів, що можуть характеризуватися 

суб’єктивними та об’єктивними причинами. Основною з суб’єктивних причин неопанування дисципліни 

спеціальної фізичної підготовки є неорганізованість та байдуже ставлення курсанта до даної дисципліни. 

Така поведінка обумовлюється фізичним аспектом, оскільки в силу віку, можна сказати, що курсант не 

розуміє всієї значності підготовки та не відчуває відповідальності за дії та наслідки, що може спричинити 

неправильне та безпідставне застосування заходів фізичного впливу при виконання покладених на нього 

обов’язків у подальшій практичній діяльності. До об’єктивної причини даної проблеми можуть належати 

неефективне викладання дисципліни та нестача часу, для повного, відпрацьованого комплексу вправ 

оборони, прийомів затримання, боротьби та інше. 

Для досягнення мети дослідження в контексті визначення основних напрямів удосконалення 

фізичної підготовки майбутніх офіцерів в системі вищої освіти МВС України необхідно: 

1. удосконалення змісту та форм фізичної підготовки курсантів із урахуванням специфіки 

майбутньої службової діяльності; 

2. комплексування засобів фізичної, вогневої і тактико-спеціальної підготовки на основі 

удосконалення міжпредметних зв’язків; 

3. моделювання реальних умов та ситуацій професійної діяльності під час практичних занять з 

фізичної підготовки. 

Слід також зауважити, що вище окреслені проблеми не є принципово новими. Тривалий час деякі з-

них активно реалізовувалися на практиці. Неодноразово здійснювалися спроби дослідження та обліку 
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певних складових службової діяльності під час розробки методики фізичної, вогневої і тактико-спеціальної 

підготовки [4]. 

Аналіз практики застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї дозволив 

фахівцям даного напряму визначити структуру фізичної та вогневої підготовленості, а також модельні 

характеристики правоохоронців для ефективного застосування заходів фізичного впливу. 

Крім цього, під час дослідження службової діяльності правоохоронців провідними фахівцями МВС 

України встановлено, що специфіка правоохоронної діяльності невід’ємно пов’язана з високою нервово-

емоційною напругою.  

На наш погляд одним із перспективних напрямів у вирішенні поставлених перед нами завдань та 

досягнення мети дослідження є використання спеціальних комплексних засобів навчання, які дозволяють 

на основі міжпредметної взаємодії створювати необхідний достатньо високий рівень нервово-емоційного 

напруження засобами широкого використання різноманітних збиваючих факторів інтенсивного фізичного 

навантаження. Крім цього, доцільно використовувати: елементи неочікуваної; небезпеки; ризику; 

протиборства; змагальний метод; звукові та світлові подразники; різноманітні впливи, які пов’язані із 

інтенсивним навантаженням на психіку, пам’ять і процеси мислення правоохоронців. 

Найбільш ефективними у цьому напрямі є комплексні практичні заняття на навчальних полігонах, у 

спеціалізованих тактичних класах, залах спеціальної фізичної підготовки (єдиноборств), а також 

використання інших засобів посилення емоційної напруги. У вищих учбових закладах реалізація 

міжпредметного підходу в освітньому процесі здобувачів вищої освіти (курсантів) з фізичної підготовки 

забезпечується поетапним проектуванням [5]. 

У відповідності до вище викладеного, для посилення практичної складової проходження дисципліни 

«Фізична підготовка» вважається доцільним: 

1. впроваджуючи метод проблемно-ситуаційної вправи на стадії закріплення та удосконалення 

матеріалу з фізичної підготовки, навчальні завдання під час практичних занять відпрацьовувати у вигляді 

комплексного вирішення найбільш типових службових завдань; 

2. моделювати під час практичних занять ситуації та умови, які максимально наближені до реальних 

умов службової діяльності; 

3. розвивати навчально-матеріальну базу, використовувати під час практичних занять можливості 

природніх та штучних полігонів, які забезпечують наближення зовнішніх умов практичних занять до 

реальних умов виконання завдань; 

4. удосконалювати систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладацьких 

кадрів із урахуванням міжпредметної взаємодії тощо. 

Висновки. Таким чином, в результаті дослідження теоретично обґрунтовано використання в 

освітньому процесі майбутніх офіцерів НПУ запропонованої нами педагогічної технології, яка спрямована 

на удосконалення системи їх фізичної підготовки. 

Слід зауважити, що жодна з педагогічних технологій не буде мати позитивного результату, якщо 

відсутня зацікавленість професійного відношення викладацького та курсантського складудо науково-

педагогічної діяльності, яка спрямована на використанні в навчальному процесі інноваційних освітніх 

технологій, останніх досягнень науки і практики. 

Пропонуємо збільшення часу для даної дисципліни, з метою удосконалення фізичних навичок 

поліцейського та розробку ефективної змістово-функціональної моделі спрямованої на формування навичок 

застосування фізичної сили курсантами у майбутній службовій діяльності. 
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НЕДОЛІКИ Й ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ 
 

Стаття присвячена аналізу стану фізичного виховання, та впровадження засобів та методів у 

організації та проведенні занять у процесі навчання у закладах вищої освіти. Проаналізовані структурні 

підрозділи, задіяні у навчально-виховному процесі. Ключові слова: фізичне виховання, навчальні заклади, 

заняття, студенти. 
 

Постановка проблеми. Політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні та світі, 

вимагають істотного реформування системи освіти, яка має забезпечити кожному студентові реальні умови 

для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку та підвищення загальнокультурного і професійного 

рівня, що відповідає кращим світовим стандартам. 

Мета дослідження. Проаналізувати визначення чинників фізичного розвитку у житті сучасного 

студента. 

Результати дослідження. Фізична культура сьогодні є одним із визначальних чинників суспільного 

життя світової спільноти, важливим елементом освіти, виховання, охорони здоров’я, військової справи, 

професійно-прикладної підготовки, соціальної сфери, політики, економіки, мистецтва тощо.  

Наразі зниження рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості та здоров’я студентської молоді в 

Україні набули критичного характеру.  

Фізичне виховання здійснюється шляхом послідовного проведення занять, де кожне заняття стає 

самостійною ланкою процесу, пов'язаних з подібними та попередніми й наступними ланками. 

 Це набуває можливості при проведенні занять за певною системою. Організація занять не може бути 

незмінною, встановленою раз і назавжди. Залежно, від статі, фізичного стану, підготовленості людей та 

характеру їх діяльності, інтересів, здібностей, а також від багатьох інших факторів, змінюються приватні 

завдання, а отже, засоби та методи навчально-виховної роботи [3].  

Урок є основною формою. Уроки фізичного виховання характеризуються як форма, що проводяться 

під керівництвом педагога-фахівця, що займається за офіційно передбачених програмам, у рамках твердо 

встановленого розкладу.  

З розвитком цивілізації, унаслідок зменшення ролі людей в житті важкої фізичної праці, значення та 

місце фізичної культури постійно зростає. По суті, фізична культура є засобом, який гарантує порятунок 

людства від фізичної деградації та виродження.  

Особливого значення це набуло зараз, коли несприятлива екологічна обстановка значним чином 

впливає на організм молодої людини, яка має в умовах нових економічних стосунків в державі витримувати 

значні навантаження різного напрямку. 

Органи влади розвинутих країн світу надають програмного значення питанням розвитку фізичного 

виховання та спорту, розглядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб у профілактиці 

захворювань, зміцнення генофонду та розв'язання цілої низки інших соціальних проблем [5]. 

В нашій країні за роки незалежності сформувались законодавчі та нормативно-правові передумови для 

оптимального функціонування національної системи фізичного виховання нового покоління в закладах 

освіти. Це і закони України "Про фізичну культуру і спорт" (3808-12) [6], Цільова комплексна програма 

"Фізичне виховання - здоров'я нації" (963/98) [7], та цілий ряд наказів, рішень та інструктивних листів 

Міністерства освіти і науки України. 

З метою визначення якості фізичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах впроваджені 

державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів. При плануванні занять з фізичного 

виховання та спорту, фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів керівники навчальних закладів та 

кафедр фізичного виховання керуються наказами та іншими розпорядчими документами Міністерства освіти і 

науки України. 

Так, у значній кількості ЗВО процес фізичного виховання розглядається як система формування 

здорового способу життя та фізичної підготовки студентів впродовж всього терміну навчання. 

Важливим показником розвитку фізичного виховання є обсяг навчальних занять на тиждень, однак 

серед навчальних закладів відсутня єдність у розвʼязанні цього питання. Так, чотири години на тиждень 

протягом всього періоду навчання, за виключенням останнього семестру, введено у меньш ніж 50 відсотків 

ЗВО [2]. 

Робота серед студентів, які за станом здоров'я віднесені до спеціальних медичних груп (СМГ), в цілому 

має позитивні зрушення. Кількість таких студентів в окремих навчальних закладах коливається від 5 % до 35 
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%. В цілому відвідують заняття у СМГ 80 - 90% студентів, віднесених до цього контингенту. В багатьох 

навчальних закладах студенти СМГ розподіляються по видам захворювання і заняття у них проводяться за 

спеціально розробленими програмами, окремо від основного та підготовчого відділень. 

Значну стурбованість викликає стан фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед 

студентської молоді. Середній показник охоплених цією роботою студентів денної форми навчання складає 

15,3%. 

Крім навчального процесу з фізичного виховання до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи заохочують студентів спортивні клуби, які зареєстровані при навчальних закладах. Створення 

фізкультурно-спортивних клубів, як первинних структурних підрозділів студентської спортивної спілки, дасть 

суттєву можливість щодо систематизації, активізації та покращання спортивно-масової роботи безпосередньо 

у вищому навчальному закладі.  

Важливою умовою для оптимізації фізичного виховання студентів є матеріально-технічна база 

навчальних закладів. Сучасні навчально-спортивні комплекси є в наявності у невеликого відсотка навчальних 

закладів.  

В переважній більшості закладів стан матеріально-технічної бази недостатньо задовільний. Особливо 

гостро це відчувається в вищих навчальних закладах недержавної форми власності. Це знижує якість 

проведення навчального процесу з фізичного виховання, а також провадження фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи в позанавчальний час [1]. 

Значна увага в багатьох вищих навчальних закладах приділяється залученню до позанавчальної 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи студентів, що проживають в гуртожитках. Спортивні 

клуби цих закладів спільно з кафедрами фізичного виховання та студентськими профспілками організовують 

роботу спортивних секцій, гуртків, проводять змагання серед факультетів, спартакіади гуртожитків та 

спартакіади серед перших курсів. Така значна робота проводиться у Харківському національному 

автомобільно-дорожньому університеті де кафедра фізвиховання здійснює проведення факультетських та 

загальноуніверситетських виховних заходів. 

У багатьох навчальних закладів функціонують штатні команди, які виступають в різних лігах 

національних чемпіонатів. Фінансування команд (навчально-тренувальні збори, придбання спортивної форми 

та інвентарю, відрядження на змагання тощо) здійснюється в основному за рахунок ЗВО, спонсорських та 

дольового фінансування (спільно з обласними та міськими спортивними комітетами та обласними 

управліннями з фізичного виховання та спорту). 

У зв'язку з вищевикладеним, слід відзначити, що більшість керівників вищих навчальних закладів 

ставляться з розумінням та повагою до загальнодержавних завдань, щодо розвитку фізичної культури та 

спорту серед студентської молоді відповідно до чинної нормативно-правової бази. 

Але головною метою та завданнями фізичного виховання та фізкультурно-спортивної роботи у вищих 

навчальних закладах є підвищення рівня здоров'я, фізичного розвитку, подолання негативних соціальних 

явищ серед молоді, формування особистості майбутнього працівника, керівника в різних галузях народного 

господарства. 

Засобами реалізації цієї програми безумовно є забезпечення проведення обов'язкових занять з 

фізичного виховання не менше 4-х академічних годин на тиждень, створення міжвузівських центрів 

олімпійської підготовки, спортивно-клубної та секційної системи роботи в позанавчальний час, високоякісна 

організація спортивно-масових заходів серед академічних груп, курсів, факультетів та активна участь збірних 

команд студентів у вищестоящих заходах різних рівнів [5]. 

Висновок. На жаль, саме невиконання вищевказаних документів є на сьогодні одним з основних 

недоліків організації навчального процесу з фізичного виховання та проведення фізкультурно-спортивної 

роботи у вищих навчальних закладах. 

Подолання цих негативних наслідків та намагання організувати фізкультурно-спортивну роботу 

відповідно до існуючої нормативно-правової бази сприятиме духовному і фізичному розвитку студентської 

молоді засобами фізичної культури та спорту, забезпеченню передових позицій у міжнародному спортивному 

русі, піднесенню міжнародного авторитету держави у світовому співтоваристві [4]. 
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 

НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

 

У статті розглянуто історичний аспект розвитку настільного тенісу в Україні. Розкрито роль 

занять даним видом рухової активності у житті різних верств населення. Надано досягнення видатних 

спортсменів-тенісистів Харківщини. Установлено, що настільний теніс відіграє значну роль у 

популяризації рухової активності серед різних верств населення України. Ключові слова: змагання, 

настільний теніс, рухова активність, Україна, фізичне виховання.  

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Настільний теніс є ефективним 

засобом як оздоровлення, так і спортивного вдосконалення [6].  

Простота інвентарю, нескладність вибору місця для гри і його устаткування дають можливість 

займатись настільним тенісом людям будь-якого віку та статі [1, 6].  

За даними О. О. Мітової, А. В. Полякової [3], під впливом занять настільним тенісом покращується 

функціональний стан серцево-судинної, дихальної та центральної нервової систем, збільшується рухомість 

у суглобах і сила м’язів, розширюється об’єм периферичного поля зору, підвищується стійкість 

вестибулярного аналізатора, покращується координованість і точність рухів.  

Як відмічають О. О. Несен, Т. Є. Соколова [4], заняття настільним тенісом сприяють збільшенню 

об’єму периферичного поля зору; покращенню стійкості уваги, оперативності мислення, рухової пам’яті, 

простої та складної рухової реакцію; розвитку фізичні якості,  

М. В. Супруненко [5] вважає, що настільний теніс є один із засобів зміцнення здоров’я, фізичного 

розвитку, поліпшення функціонального стану зорового, слухового та рухового аналізаторів, підвищення 

рівня фізичної підготовленості, зацікавленості у систематичному відвідуванні заняттях з фізичного 

виховання. 

Настільний теніс є одним із найпопулярніших видів спорту в Англії, Швеції, Голландії, Германії, 

Чехії, Словаччині, Угорщині, в усіх країнах Азії, а в деяких із них настільний теніс викладають у школах 

нарівні з іншими предметами. В цілому, в Міжнародну федерацію настільного тенісу входить понад 100 

національних федерацій. Повноправним членом цієї федерації є і Україна.  

Видовищність, ефективний вплив на фізичний та функціональний стан різних верств населення 

зумовили включення настільного тенісу в систему фізичного виховання у школах, середніх і вищих 

закладах освіти України [1]. 

Настільний теніс відіграє значну роль у житті різних верств населення України. Тому, висвітлення 

історії розвитку даного виду рухової активності на теренах нашої держави є актуальним. 

Мета дослідження: розглянути історичний аспект розвитку настільного тенісу на теренах України.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В нашій країні настільний теніс є порівняно молодий вид 

спорту, але не дивлячись на свій молодий вік, він все більше стає популярним [6].  

Масове поширення настільного тенісу в Україні припадає на 1926-1930 рр., але одноманітна та 

примітивна техніка гри поступово призвела до того, що інтерес до неї згас, припинився випуск інвентарю, і 

в 1932 році настільний теніс перестав існувати як вид рухової активності. 

Відродження настільного тенісу почалося лише в післявоєнні роки. В Україні ініціаторами 

відродження гри в настільний теніс були окремі гравці, які мали за плечима багаторічний практичний 

досвід (З. Розенберг і О. Пастернак – в м. Одесі; Ф. Глаз, В. Туранов, С. Гальський, О. Сирота – в м. Києві; 

Ю. Ревіс і А. Рисс – у м. Харкові; Р. Газда– у м. Львові та ін.). Вони стали популяризувати гру в настільний 

теніс, залучаючи до занять даним видом рухової активності молодь і старше покоління. Відсутність 

інвентарю, зокрема губчатої гуми для ракеток і целулоїдних м’ячів, загальмувала масове поширення 

настільного тенісу в перші післявоєнні роки. 
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В 1950 році були організовані перші офіційні змагання з настільного тенісу в Україні, переможцем 

яких став Є. Шицер (м. Львів), а з 1951 року розіграш першості України проводиться регулярно [1, 2, 7].  

Черговий етап у розвитку настільного тенісу – це період пов’язаний із здобуттям Україною 

незалежності. Настільний теніс знову стає найбільш популярним і «привілейованим» видом серед 

спортивних ігор. 

Федерація настільного тенісу України постійно сприяє розвитку виду спорту. В Україні регулярно 

проходять чемпіонати України в різних вікових категоріях: для дорослих, молоді, юніорів, кадетів, міні 

кадетів.  

Найбільш титулованими чемпіонами Україні в період з 1991 року по 2020 рік були: серед чоловіків – 

Коу Лей (десять разів: у 2008–2010, 2012–2017 та 2019 рр.); серед жінок – Тетяна Біленко (сім разів: у 2002, 

2003, 2005, 2006, 2009, 2013 та 2014 році).  

Замість чемпіонату України в 2007 році проводилась Всеукраїнська Спартакіада, чемпіонами якої 

стали – Євген Прищепа та Маргарита Песоцька [1, 2]. 

Кращіми тенісистами на Харківщині є:  

Біленко Тетяна – бронзова призерка чемпіонату Європи 2015 року у складi збiрної України, 

чемпіонка в одиночному розряді та срібний призер юнацького ЧЄ–1998 у команді серед кадеток, 

неодноразовий чемпіон та призер чемпіонату України. 

Ковтун Олена – неодноразовий чемпіон та призер чемпіонату України, заслужений тренер України. 

Гапонова Анна – бронзова призерка чемпіонату Європи 2015 року у складi збiрної України, срібний 

призер юнацького ЧЄ–1998 у команді серед кадеток, неодноразовий чемпіон та призер чемпіонату України.  

Храмцова Анна – чемпіон та неодноразовий призер чемпіонату України. 

Просвірніна Наталія – українська спортсменка з настільного тенісу, чемпіонка і неодноразова 

призерка чемпіонату України. 

Тельной Микола – бронзовий призер ЧУ–1999 в змішаному парному розряді в парі з Ковтун О., 

тренер з настільного тенісу. 

Коваль Сергій – срібний призер української Суперліги КЧУ в сезоні 2015/2016 та бронзовий в сезоні 

2010/2011, тренер з настільного тенісу. 

Настільний теніс культивують у всіх областях України. Нині регулярно тренуються, згідно зі 

статистичними даними, 18731 тенісист.  

Значні успіхи на міжнародному рівні мають українські спортсменипаралімпійці: Віктор Дідух, 

Михайло Попов, Максим Ніколенко, Юрій Щепанський, Вадим Кубов, Олександр Єзик, Іван Май, Лев Кац, 

Василь Петрунів, Роман Гулик, Віктор Карп, Іван Омельчук, Марина Литовченко, Антоніна Ходзинська, 

Наталя Косміна, Юлія Клименко, Вікторія Сафонова. Віктор Дідух – чемпіон Параолімпіади у Бразилії 

2016 році (Ріо-деЖанейро). Головний тренер національної паралімпійської збірної України з настільного 

тенісу – О.А. Каспаров (з 1995 року) [7]. 

Висновки. Настільний теніс відіграє значну роль у популяризації рухової активності серед різних 

верств населення України. Заняття зазначеним видом фізичної діяльності позитивно впливають на фізичний 

і функціональний стан та активність аналізаторів. 
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ СИЛИ ТА ГНУЧКОСТІ  

У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У статті представлено показники розвитку сили та гнучкості у здобувачів закладів вищої освіти І–

ІІ курсів. Надано порівняння досліджуваних результатів у зазначеного контингенту в залежності від 

статі та віку. Виявлено, що показники розвитку сили м’язів рук і ніг та гнучкості у здобувачів вищої 

освіти І–ІІ курсів відповідають оцінці «два», що свідчить про низький рівень розвитку досліджуваних 

фізичних якостей у зазначеного контингенту. Ключові слова: гнучкість, здобувачі вищої освіти, нахил 

тулуба вперед, сила, стрибок у довжину. 

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сила, як рухова якість, – це 

здатність людини долати зовнішній опір або протидіяти йому за допомогою м’язових зусиль. Без прояву 

м’язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою 

залежить прояв інших рухових якостей [12, 13]. 

Г. П. Грибан [1] відмічає, що розвиток сили супроводжується вдосконаленням усіх органів і систем 

організму, покращенням їх діяльності. Кількісне накопичення позитивних змін сприяє подальшому 

розвитку організму, розкриття його резервних можливостей, поліпшення кровообігу функціонуючих 

органів, активізації діяльності залоз внутрішньої секреції, які виробляють гормони для роботи м’язів.  

За визначенням С. М. Решко, О. В. Яценко, І. М. Гриньова [10], гнучкість – це морфологічні та 

функціональні властивості опорно-рухового апарату, які визначають амплітуду різних рухів.  

На думку І. В. Осіпової [7], незалежно від морфо-функціональних можливостей людини, розвиток 

гнучкості у будь-якому віці доцільний і потрібний. Науковець вважає, що систематичне виконання 

фізичних вправ, спрямованих на розвиток гнучкості сприяє нормалізації еластичності м’язів, зв’язок, 

підвищенню амплітуди рухів в суглобах, гармонізації психоемоційного стану, регуляції роботи 

вегетативної нервової системи, підвищенню енергетичного фону.  

За даними О. Є. Саламахи [11], при низькому рівні розвитку гнучкості спостерігається ускладнення і 

уповільнення процесу засвоєння рухових навиків. Фахівець зазначає, що недостатня рухливість у суглобах 

обмежує рівень прояву сили, швидкісних і координаційних здібностей, погіршує внутрішньом’язову 

координацію, призводить до зниження економічності роботи і часто є причиною пошкодження м’язів і 

зв’язок.  

За даними Л. Ф. Шолопак, П. В. Шолопак, О. В. Сініциної [13], якщо систематично не виконувати 

вправи, спрямовані на виховання гнучкості, то показники її розвитку вже в 16–17-тирічному віці починають 

прогресивно погіршуватися.  

Низка дослідників [2, 3, 4, 5, 6, 8] та ін. вивчали питання розвитку сили та гнучкості у різного 

контингенту. Проте існує невелика кількість робіт, в яких розглядається проблема розвитку даної фізичної 

якості у здобувачів вищої освіти. 

З огляду вище зазначеного, дослідження показників розвитку сили та гнучкості у здобувачів вищої 

освіти І– ІІ курсів є актуальним. 

Мета дослідження: дослідити показники розвитку сили та гнучкості у здобувачів вищої освіти І–ІІ 

курсів, які навчаються в університеті.  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося на базі Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». В ньому прийняли участь 160 

здобувачів вищої освіти І–ІІ курсів, вік яких 17–18 років.  

Здобувачі вищої освіти добровільно прийняли участь у дослідженні, про особливості проведення 

якого вони були інформовані. 
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Для досягнення мети дослідження використовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення 

науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики.  

Показники розвитку сили у здобувачів вищої освіти І–ІІ курсів визначалися за результатами стрибка 

у довжину з місця; гнучкості – за результатами нахилу тулуба вперед з положення сидячи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз показників розвитку сили у здобувачів вищої 

освіти І–ІІ курсів свідчить про те, що найкращі результати стрибка у довжину з місця виявлено у юнаків і 

дівчат ІІ курсу. Відмінності в результатах статистично достовірні (р<0,05). 

Розглядаючи результати стрибка у довжину з місця у здобувачів вищої освіти в залежності від статі, 

робимо висновок, що юнаки виконують завдання краще, ніж дівчата. Відмінності в показниках достовірні 

(р<0,01). 

Порівняння показників розвитку сили у здобувачів вищої освіти І–ІІ курсів з нормативними 

результатами показало, що як у юнаків, так і у дівчат вони відповідають оцінці «два». 

Аналіз показників розвитку гнучкості у здобувачів вищої освіти І–ІІ курсів вказує на те, що найкращі 

результати нахилу тулуба вперед з положення сидячи спостерігаються у юнаків та дівчат І курсу. 

Відмінності в показниках достовірні (р<0,05). 

Дівчата І та ІІ курсів виконують нахил тулуба вперед з положення сидячи достовірно (р<0,01) краще, 

ніж юнаки.  

Динаміка показників гнучкості у здобувачів вищої освіти І–ІІ курсів свідчить про погіршення 

результатів з віком. Відмінності в результатах статистично достовірні (р<0,05).  

Співставлення результатів нахилу тулуба вперед з положення сидячи у здобувачів вищої освіти І–ІІ 

курсів з нормативними оцінками показало, що юнаки і дівчата виконують тест на оцінку «два». 

Висновки.  

1. Найкращі результати стрибка у довжину з місця зафіксовано у здобувачів вищої освіти ІІ курсу. 

Показники нахилу тулуба вперед з положення сидячи у здобувачів вищої освіти І курсу превалюють над 

даними юнаків і дівчат ІІ курсу.  

3. Показники розвитку сили та гнучкості у здобувачів вищої освіти І–ІІ курсів відповідають оцінці 

«два», що свідчить про низький рівень розвитку досліджуваних фізичних якостей у зазначеного 

контингенту.  

 
Джерела 

1. Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів : монографія. Житомир : Рута, 2009. 593 с. 

2. Задворний Б. Р. Методика розвитку гнучкості дівчат старшого шкільного віку засобами стретчингу : дисертація. Луцьк : Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 2021. 241 с.  

3. Касьян А. В. Дослідження рівня розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць. 

За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 3 К (84). С. 206–2010.  

4. Криворучко Н. В. Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів і-іі рівня акредитації: автореферат. Львів : ЛДУФК, 

2017. 17 с. 

5. Масляк І. П. Зміни рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального 

стану аналізаторів : автореферат. Харків : ХДАФК, 2007. 24 с. 

6. Опанасюк Ф. Г., Грибан Г. П. Розвиток гнучкості в процесі самостійних занять студентів : методичні розробки. Житомир : Державний 

агроекологічний університет, 2004. 17 с.  

7. Осіпова І. В. Основні засоби розвитку фізичної якості гнучкість : методичні рекомендації. Одеса : Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського, 2019. 31 с. 

8. Петрова А. С. Ефективність застосування варіативного модуля «кросфіт» у фізичному вихованні школярів старших класів : дисертація. Харків : 

ХДАФК, 2021. 287 с. 

9. Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України : Наказ Міністерства 

освіти і науки України № 4665 від 15.12.2016. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17#Text. 

10. Решко С. М., Яценко О. В., Гриньов І. М. Розвиток фізичних якостей : методична розробка для проведення практичних занять із дисципліни 

«Спеціальна фізична підготовка» з курсантами Національної академії внутрішніх справ. Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2019. 37 с. 

11. Саламаха О. Є. Розвиток гнучкості у студентів, що займаються у секції таеквондо, за допомогою розробленого комплексу вправ. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 8. С. 82–86.  

12. Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : в 2-х т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. Київ : 

Олімпійська література, 2008. Т. 1. 392 с. 

13. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підручник : у 2-х ч. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. Ч. 1. 272 с. 

14. Шолопак Л. Ф., Шолопак П. В., Сініцина О. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне 

виховання», розділ «Методика розвитку гнучкості» для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з легкої атлетики. Рівне : 

Національний університет водного господарства та природокористування, 2017. 22 с.  

 

 

  



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 2  ●  В И П У С К  4 0  

 

 

 
58 

Чернищук Владислав Сергійович 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Гасанова Улкар Октай кизи 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Соколов Андрій Сергійович 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Науковий керівник: Баканова Олександра Феліксівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

 

ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Стаття присвячена вивченню особливостей фізичної активності здобувачів вищої освіти. 

Встановлено, що оптимальна рухова діяльність сприяє покращенню фізичного, психічного та 

функціонального стану. Виявлено, що здобувачі закладів вищої освіти ведуть малорухливий спосіб життя, 

який негативно впливає на стан фізичного здоров’я, фізичну підготовленість, настрій і самопочуття. 

Ключові слова: здобувачі вищої освіти, рухова активність, фізичні вправи.  

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Навчання у закладах вищої освіти 

характеризується інтелектуальним напруженням та зниженням рівня рухової активності у здобувачів вищої 

освіти, що обумовлене збільшенням витрат часу на навчальну діяльність [8, 10].  

За даними Я. І. Олексієнко, І. О. Дудник, В. В. Субота [8], за останні роки більше ніж у 3 рази 

збільшилась кількість здобувачів вищої освіти, які мають порушення у стані здоров’я і віднесені до 

спеціальної медичної групи.  

Науковці [2, 5, 6, 7, 8, 9] відмічають, що оптимальна рухова активність сприяє зміцненню здоров’я, 

профілактиці захворювань, функціонуванню серцево-судинної та дихальної систем, активізації нервово-

м’язового апарату, забезпеченню різностороннього гармонійного розвитку, підвищенню розумової 

працездатності.  

Як відмічають фахівці [4, 6, 7, 9, 13], систематичні заняття фізичними вправами позитивно 

впливають на стан здоров’я, функціональні можливості, фізичний розвиток і підготовленість; є 

найефективнішими засобами підтримання високого рівня працездатності; сприяють покращенню 

функціонального стану дихальної системи, рухливості суглобів, хребтового стовпа. 

На думку Л. Азаренкової [1], Н. А. Кулик, С. В. Гудима, М. П. Гудима [6], дефіцит рухової 

активності негативно впливає на стан здоров’я, рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості 

здобувачів вищої освіти.  

Враховуючи вище зазначене, вивчення особливостей рухової активності здобувачів вищої освіти є 

актуальним.  

Мета дослідження: вивчити особливості рухової активності здобувачів закладів вищої освіти. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна система навчання у закладах вищої освіти 

пред’являє високі вимоги як до навчальної діяльності, так і до здоров’я студентської молоді. Інтенсифікація 

навчального навантаження спричиняє перевантаження організму і різні захворювання [14]. 

М. І. Шашлов [13] переконаний, що постійне нервово-психічне перенапруження і хронічна розумова 

втома спричиняють функціональні порушення та зниження працездатності у здобувачів вищої освіти. 

Науковці [6, 12, 15] стверджують, що інтенсифікація освітнього процесу у закладах вищої освіти 

спричиняє тенденцію до зниження обсягу рухової активності студентів, що негативно впливає на 

показниках їх фізичного та функціонального стану. 

Як відмічають Н. В. Ковальчук, Е. П. Довгопол [5], здобувачі вищої освіти 80% часу проводять у 

сидячому положенні, в результаті цього деякі органи і системи організму втрачають здатність правильно 

функціонувати. Фахівці зазначають, що при малорухливому способі життя у зазначеного контингенту 

спостерігається збільшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань, зменшення рівня фізичної 

працездатності та підготовленості, погіршення функціональних резервів організму та зниження рівня 

фізичного стану.  

За даними Е. П. Довгопола [3], навчання здобувачів вищої освіти пов’язано з малою руховою 

активністю, що негативно впливає на стан їх здоров’я та фізичну працездатність. Науковець зазначає, що 
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норми рухового режиму здобувачів вищої освіти становлять до 8–10 годин на тиждень, проте лише 18% 

даного контингенту дотримуються рекомендованих обсягів фізичної діяльності.  

На думку В. Г. Рябченко, І. О. Донець, Ю. О. Черезова [11], більшість здобувачів вищої освіти ведуть 

малорухливий спосіб життя, що спричиняє часті респіраторні захворювання, зниження активності імунної 

системи. Ці негативні чинники створюють передумови для розвитку різних захворювань.  

Висновки. Оптимальна рухова активність сприяє покращенню фізичного, психічного та 

функціонального стану здобувачів вищої освіти. У здобувачів закладів вищої освіти спостерігається 

малорухливий спосіб життя, який негативно впливає на стан фізичного здоров’я, фізичну підготовленість, 

настрій і самопочуття.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

 

Досліджується специфіка та особливості торгівлі послугами в Україні під впливом актуальних 

факторів розвитку суспільства. Показано зростання потреб у послугах та динамічний розвиток сфери 

послуг в Україні на початку XXI століття. Виокремлено фактори, що обумовлюють тенденції у торгівлі 

послугами в Україні. Ключові слова: торгівля послугами, специфіка, динамізм, тенденції, вплив. 

 

Сфера послуг є важливим елементом економіки розвинутих країн світу та займає все більш стійкі 

позиції у світовому господарстві. Для багатьох країн характерними є тенденції збільшення обсягів 

виробництва послуг, зростання доходів від сервісної діяльності, зростання зайнятості в цій сфері, 

загострення конкуренції, збільшення експорту та імпорту послуг. Зміни, які відбуваються в сфері послуг у 

світовому масштабі, настільки суттєві, що сучасну економіку визначають як «сервісну» або «економіку 

послуг». 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 2  ●  В И П У С К  4 0  

 

 

 
60 

Із початку 30-х років ХХ ст. послуги в окремих країнах світу стають основним об’єктом товарно-

грошових відносин у результаті четвертого великого суспільного поділу праці – відокремлення сфери 

послуг від матеріального виробництва, внаслідок чого сфера послуг набуває найдинамічнішого розвитку.  

Поняття «послуга» нараховує десятки трактувань. Видатний американський економіст та 

маркетолог Ф. Котлер у своїй роботі «Основи маркетингу» зазначав: «Під послугою необхідно розуміти 

будь-який захід або вигоду, що одна сторона може запропонувати іншій і які в основному невідчутні і не 

призводять до оволодіння будь-чим. Виробництво послуг може бути, а може і не бути пов'язане з товаром 

у його матеріальному виглядів» [9]. 

Враховуючи вище вказане, терміном «послуга» визначається трудова доцільна діяльність, 

результати якої мають корисний ефект, що задовольняє яку-небудь потребу людини. В той же час 

послуга – це економічна продукція (кінцева або проміжна), яка є непомітною. До послуг прийнято 

відносити такі види праці та виробництва, які створюють специфічні вартості у формі трудової 

діяльності. Вони корисні не як речі, а як діяльність певного призначення.  

Залежно від того, у чому саме проявляються послуги, сферу обслуговування найчастіше умовно 

ділять на дві складові: 

- виробництво матеріальних послуг (транспорт, торгівля, житло-побутове обслуговування та інше); 

- виробництво нематеріальних послуг (управління, діяльність армії й органів безпеки, освіта, 

охорона здоров'я, наука, мистецтво, шоу-бізнес, соціальне обслуговування, маркетинг, аудит, 

кредитування, страхування і т. п.). 

Втім, це протиставлення матеріальних та нематеріальних послуг дуже відносно: скажімо, у 

торгівлі продавати можна нематеріальні послуги (наприклад, при покупці квитка в кінотеатр), а охорона 

здоров'я неможлива без використання цілком матеріальної апаратури. Багато конкретних видів сервісу 

з'єднують відразу обидві складові: наприклад, туризм включає і транспортні послуги, і культурну освіту 

(екскурсійне обслуговування). 

Тому, дотепер, серед фахівців немає єдності з приводу галузевого складу сфери послуг. 

Наприклад, транспорт одні зараховують до сфери послуг, а інші вважають за необхідне розглядати його 

як особливу галузь економіки, рівнозначну сільському господарству, промисловості і безпосередньо 

сфері послуг. 

Певній групі науковців притаманна думка, що сфера послуг існує в єдності із сферою торгів та є 

однією з її різновидів. Поряд з тим вона має низку специфічних рис, які зумовлюють особливий підхід до 

підприємницької діяльності в цій сфері. 

Торгівля – це галузь господарства, яка виконує функції обігу товарів та послуг (забезпечує їх рух із 

сфери виробництва у сферу споживання), тобто торгівля – це комерційна діяльність з обороту, купівлі та 

продажу товарів. Або, іншими словами, торгівля – це комерція. Проте ці два поняття не тотожні, вони 

мають відмінності. 

Товар – це продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу, а не для особистого 

споживання. Товаром може бути як речовий продукт, так і послуга або інформація, а також робоча сила 

(праця), земля, капітал тощо. Будь-який товар має дві властивості: задовольняти якусь людську потребу і 

властивість обмінюватися на інші товари. 

Торгівля виникла на відповідному етапі розвитку суспільства, а саме тоді, коли окремі виробники 

почали виготовляти продукції більше, ніж їм було потрібно для своїх власних потреб. Попередником 

торгівлі був натуральний обмін продуктами праці, який виник ще в надрах первіснообщинного ладу  [16]. 

Торгівля послугами є важливою частиною світогосподарських зв'язків. Це пов'язано з досягнутим 

рівнем міжнародного розподілу праці, соціально-економічними і науково-технічними досягненнями та 

потребами окремих країн. Зростання потреб у послугах безпосередньо пов'язано з дією таких основних 

чинників: 

- зумовленість розвитку багатьох виробничих галузей (промисловість, сільське господарство, 

будівництво), адекватним розвитком виробничих (транспорт, зв'язок, торгівля) і спеціальних послуг 

(банківських, страхових, юридичних, інформаційних, маркетингових тощо);  

- зміни в структурі попиту (тенденція до збільшення споживанні послуг при зростанні доходів як 

фізичних, так і юридичних осіб); 

- розвиток науки і техніки, особливо інформаційних технологій, що призводить до появи нових 

видів послуг, пов'язаних зі збором, обробкою, збереженням та поширенням інформації;  

- динамізація міжнародного конкурентного середовища, що спричиняє появу нових видів послуг і 

вдосконалення існуючих, а також активний обмін ними; 
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- соціальна орієнтація урядових політик більшості країн світу, яка зумовлює збільшення вільного 

часу та зростання добробуту населення, які, в свою чергу, стимулюють розвиток таких видів послуг, як 

туризм, освіта, спорт, оздоровлення, культура тощо [17]. 

В Україні сфера послуг формувалась відповідно до вимог централізованої, планової системи 

господарювання, тривалий час фінансувався державою за залишковим принципом. Зі здобуттям 

незалежності країна отримала у спадок сформовану структуру сфери послуг, основними суб'єктами якої 

були державні спеціалізовані підприємства – «будинки побуту», комбінати побутового обслуговування 

житла тощо, які надавали відповідні послуги для населення. Більшість підприємств побутового 

обслуговування зосереджувалася в містах. Сферу послуг було цілком монополізовано державою, а 

надання багатьох видів послуг населенню не вважалось престижним. Заробітна плата працівників цієї 

сфери була нижчою, ніж у провідних галузях народного господарства, тому кращі фахівці, як правило, не 

затримувались у ній. 

Сучасний стан і розвиток сфери послуг в Україні характеризують такі особливості:  

1) динамічний розвиток за наявності великих резервів щодо розширення його видової структури, 

нарощування обсягів реалізації послуг; 

2) ефективне функціонування в його структурі малих господарських утворень;  

3) досягнення підприємствами колективної форми власності найкращих показників діяльності за 

обсягами, видовою структурою; 

4) залежність розвитку малого підприємництва на ринку послуг від нагальної уваги, фінансової 

підтримки держави. Однак проблеми економічного розвитку, наповнення державного і місцевих 

бюджетів унеможливлюють оптимальну його фінансову підтримку [1; 13]. 

Торгівля послугами як галузь господарської діяльності має розгорнуту мережу оптових і 

роздрібних підприємств, забезпечує зберігання, транспортування і реалізацію товарної продукції, 

предметів споживання суб’єктами господарської діяльності. 

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері 

суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність може 

здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність)  [4]. 

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та 

з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва – підприємцями. 

Підприємництво або підприємницька діяльність – це основний вид самостійної господарської 

діяльності, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, яких називають підприємцями, від 

свого імені і на свій ризик на постійній основі. Ця діяльність направлена на досягнення наміченого 

результату (одержання прибутку або підприємницького доходу) шляхом найкращого використання 

капіталу і ресурсів економічно відокремленими суб'єктами ринкового господарства, Вони несуть повну 

матеріальну відповідальність за результати своєї діяльності і підпорядковуються правовим нормам 

(законодавству) країни. 

Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом 

державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих 

потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 

господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими 

законами. 

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких 

видів: приватне підприємство, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, державне 

підприємство. 

Згідно зі статтею 113 Господарського кодексу України приватним підприємством визначається 

підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без 

громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці.  Приватним є також підприємство, що 

діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання – юридичної особи [4]. 

Торговельна діяльність в Україні на сьогодні є однією з найпоширеніших форм підприємництва. У 

статутних документах будь-якого підприємства як вид підприємницької діяльності найчастіше 

зазначається торгівля. 

Ситуацію з COVID-19 світ проживає вперше. Швидкі темпи біологічного поширення інфекції 

підсилені мобільністю населення на глобальному рівні, відсутність вакцини та невідомі довгострокові 

наслідки результату перебігу COVID-19 спричинили загрозу людству світового масштабу виокремивши 

пандемію як одну з глобальних проблем ХХІ ст. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Подолання останньої як і розв’язання сформованої соціально-економічної кризи та недопущення 

масового захворювання населення у межах окремих країн та цілих макрорегіонів світу спричинило 

запровадження державами світу безпрецедентних дій націлених на захист національних інтересів 

пріоритетом в яких стало життя й здоров’я людей [8]. 

Карантин, який триває в Україні через поширення COVID-19, призвів до закриття майже всіх 

магазинів та закладів сфери послуг, окрім продовольчих крамниць, аптек, та подібних критичних 

об'єктів. На підприємців чекають збитки та закриття бізнесу.  

Наразі бізнес знаходиться в доволі травматичній ситуації – попри значне скорочення доходів, 

підприємці все ж мають виконувати свої фінансові зобов’язання, які ще й обтяжуються додатковими 

витратами на організацію дистанційної роботи чи транспортування персоналу. У малих підприємств ще 

немає достатнього запасу міцності, щоб дозволити собі деякий час працювати у збиток, і тому він 

потребує посилених засобів підтримки від держави.  

Ми можемо тільки уявити, які катастрофічні наслідки для певних сфер торгівлі в кінцевому 

випадку призведе пандемія COVID-19. Падіння обсягів споживання послуг очікується на рівні 70-90% від 

показника 2019 року, що ставить під сумнів сам факт існування у майбутньому закладів багатьох сфер.  

Для запобігання поширенню COVID-19 від 11 березня 2020 р. урядом України було ухвалено 

рішення щодо запровадження карантину. Карантин, який триває в Україні через поширення COVID-19, 

призвів до закриття багатьох закладів сфери послуг. На підприємців чекають збитки та закриття бізнесу.  

Карантинні обмеження, запроваджені як відповідь на поширення коронавірусу, спричинили 

масштабні зміни в економіці та змусили багатьох суб’єктів господарської діяльності докорінно змінити 

структуру виробництва, фінансування, планування та організації роботи.  Коронавірус загострив 

проблеми господарської діяльності тисяч малих і середніх підприємств, які повинні бути основою 

розвиненої економіки. Насамперед постраждали підприємства, які працюють у сфері організації 

подорожей, креативних індустрій, маркетингових послуг тощо. Слід зазначити, що найболісніше 

карантин вдарив по суб’єктах господарської діяльності, які працюють у сфері послуг креативних 

індустрій з високим ступенем контактності виробника та споживача.  

Ще одним нововведенням яке вплине на розвиток сфери послуг в Україні став прийнятий у 2019 

році закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».  Згідно іх цим 

законом з 16 січня 2021 року закон зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з 

клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше. Всі 

надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів українською 

мовою. Це стосується супермаркетів, інтернет-магазинів, кав'ярень, банків, АЗС, аптек тощо. Крім того, 

виробників та продавців в Україні зобов'язали надавати споживачам інформацію про товари, роботи чи 

послуги державною мовою. Норми мовного закону набувають чинності поступово і деякі з них почнуть 

діяти у 2030 році. Використання української мови нині є обов’язковим у роботі державних діячів, 

освітян, медиків, правоохоронців, військовослужбовців, суддів, адвокатів і нотаріусів. Виключно 

українською повинна бути мова реклами, спортивних заходів, афіш, вивісок, дорожніх знаків, у написах і 

повідомленнях у транспорті. Державна мова повинна бути обов'язковою під час обслуговування 

пасажирів [7].  

Таким чином, сфера послуг, як найдинамічніше сфера розвитку світової економіки зазнає 

трансформацій і в сучасній Україні. Специфіка її розвитку, світові тенденції, вплив пандемії та введення 

в дію закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є основними 

факторами, що впливають на розвиток сфери послуг в сучасному національному господарстві України.  
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